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Předmluva
Dostáváte do rukou příručku určenou prioritně zaměstnancům čerpacích stanic.
Věříme, že může být užitečným informačním zdrojem i pro všechny ostatní, kteří
mají zájem zlepšovat turistické služby v České republice.
Učební texty, shrnující informace o různých aspektech cestovního ruchu
v České republice, vznikly jako výukový manuál pro e-learningový program
„Čerpací stanice – komplexní služby a informace pro cestovní ruch“, který byl
financován Evropským sociálním fondem v rámci realizace projektů specifického
vzdělávání pro oblast cestovního ruchu. Ministerstvo pro místní rozvoj
prostřednictvím České centrály cestovního ruchu – CzechTourism pověřilo
realizací tohoto e-learningového programu agenturu Madison Public Affairs s.r.o.
V deseti kapitolách jsou shrnuty informace, jejichž cílem je pomoci
zaměstnancům čerpacích stanic pochopit význam své vlastní práce jako
„velvyslanců“ naší země v kontaktu s řadou turistů a dalších zahraničních
návštěvníků. V textech naleznou zaměstnanci čerpacích stanic základní
odpovědi na nejčastější otázky zahraničních cestovatelů, odkazy na další
informační zdroje a užitečné informace, jako například stručné charakteristiky
různých národnostních skupin, které nejčastěji navštěvují ČR.
E-learningový projekt sice oficiálně již skončil, ale na webových stránkách
www.vzdelavanivcr.cz si můžete i nadále vyzkoušet své znalosti v testu
s náhodně generovanými otázkami ze všech kapitol. Stačí se zaregistrovat
do e-learningového programu pro pracovníky čerpacích stanic.
Doufáme, že budete s našimi učebními texty spokojeni a přejeme Vám jen samá
příjemná setkání se zahraničními návštěvníky.
Autoři
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Kapitola 1
Základní informace o agentuře CzechTourism
Co to je CzechTourism?
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism (dále jen ČCCR) je státní
příspěvkovou organizací, zřízenou k plnění úkolů v oboru cestovního ruchu.
Zřizovatelem ČCCR je Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) jakožto
ústřední orgán státní správy ČR ve věcech cestovního ruchu. Sídlem ČCCR
je Praha 2, Vinohradská 46.
ČCCR v rámci svého poslání koordinuje státní propagaci cestovního ruchu
s aktivitami prováděnými podnikatelskými subjekty a rozvíjí střednědobou
a aktuální strategii pro marketing produktů cestovního ruchu na domácím
i zahraničním trhu.
ČCCR je členem Evropské komise cestovního ruchu (ETC), a podílí se tak
společně s ostatními evropskými zeměmi na marketingových aktivitách na
zámořských trzích. Zvláštní důraz klade ČCCR na společnou prezentaci
středoevropských zemí na vzdálených trzích.
Hlavní úkoly ČCCR
Základním cílem ČCCR je propagace České republiky jako destinace cestovního
ruchu v zahraničí i v tuzemsku. K dosažení tohoto cíle plní ČCCR tyto hlavní
úkoly:
o zajišťování, podpora a koordinace marketingových aktivit na
domácím a zahraničním trhu
o podpora všestranného rozvoje cestovního ruchu
o spolupráce v oblasti cestovního ruchu s orgány státní správy
a samosprávy, profesními organizacemi, peněžními ústavy, školami,
výzkumnými a poradenskými institucemi a analogickými
zahraničními institucemi
o vytváření příznivého image turistické destinace "Česká republika"
a její prosazování na domácím a zejména zahraničním trhu
o stanovení a rozpracování prioritních produktů, charakteristických
pro destinaci Česká republika
o podpora tvorby produktů cestovního ruchu s šetrným přístupem
k životnímu prostředí
o zabezpečování spolupráce s domácími i zahraničními novináři
a médii
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o

o
o
o

o

o

informační servis pro odvětví průmyslu cestovního ruchu v České
republice, zejména vydávání odborných zpráv, jejichž náplní a
obsahem budou především marketingové a regionální informace
spolupráce při vytváření celostátního turistického informačního
systému
vydávání propagačních materiálů o České republice v příslušných
jazykových verzích
spolupráce s regiony v ČR, angažovanost při vzniku přirozených
oblastí cestovního ruchu, působení při jejich turistickém rozvoji
a zatraktivnění
působení na českou veřejnost s cílem povzbudit vstřícné chování
vůči zahraničním hostům a zdůraznění významu cestovního ruchu
pro Českou republiku
zakládání zastoupení v zahraničí s cílem informovat zahraniční
novináře, odbornou i nejširší veřejnost o nabídce cestovního ruchu
v České republice a všestranně podporovat prodej národních
produktů cestovního ruchu

Úkoly vymezené ve výše uvedeném odstavci uskutečňuje ČCCR formou:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

propagační, reklamní, inzertní činnosti
výstavnické činnosti, workshopů
vydavatelské a nakladatelské činnosti neperiodických tiskovin
překladatelskou činností
sběrem, zpracováním, analýzou, distribucí a prezentací informací
zprostředkovatelskou činností v oblasti informatiky,
obchodní činností
přednáškovou a poradenskou činností
výroby obrázkových a zvukových nosičů

Výchozí body komunikačních aktivit agentury CzechTourism a jejich
význam pro Českou republiku
Úvodní sdělení
Od roku 2003 byla zavedena zcela nová koncepce propagace České republiky:
byl zúžen počet komunikovaných témat (doposud byl rozpočet rozmělněn mezi
více než 25 oblastí). Veškeré aktivity agentury CzechTourism jsou nyní
soustředěny na podporu těchto pěti hlavních témat:
•
•
•
•
•

Kouzlo hradů, zámků a historických měst
Zdravá a aktivní dovolená
Zlatá Praha (v trojím pojetí: historická, kulturní, pro mladé)
Lázně: místo pro odpočinek a potěšení
Církevní památky a poutní místa
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Cestovní ruch je významným faktorem české ekonomiky: Celkové příjmy
z turistického průmyslu v České republice dosahují ročně 184 mld. Kč, a podílejí
se tak 8,1% na HDP. Z toho 96 mld. Kč (4,2% HDP) tvoří devizové příjmy
z příjezdové turistiky, které se na celkové hodnotě exportu ČR podílejí 7,7%.
88 mld. Kč (3,9% HDP) tvoří v celkových příjmech výdaje občanů ČR na domácí
cestování a před výjezdem do zahraničí. Přímo v cestovním ruchu bylo v roce
2002 zaměstnáno 121 200 osob (2,56 %), celková zaměstnanost (včetně
nepřímé) zahrnovala 576 370 pracovních míst (12,16 %), tzn., že každý osmý
člověk je zaměstnán v cestovním ruchu nebo souvisejícím odvětví.
CzechTourism pořádá prezentace pro incomingové cestovní kanceláře a pro
zahraniční novináře, prezentuje Českou republiku na zahraničních i domácích
veletrzích, vydává a distribuuje obrovské množství prospektů a jiných
propagačních materiálů. Jedním z jeho důležitých úkolů je také podpora českých
regionů (pořádání seminářů, regionální prezentace, venkovská turistika ad.).
Dalším úkolem je analýza trhu, statistická šetření na téma příjezdového
cestovního ruchu, zjišťování motivace příjezdu turistů a především důvodů, proč
turisté nepřijeli - všechny tyto údaje potom ovlivňují směřování aktivit
CzechTourism. V nejobecnější rovině je naším cílem zvýšit příjmy z cestovního
ruchu, čehož lze dosáhnout několika způsoby:
•
•
•
•

zvýšením počtu zahraničních turistů
prodloužením jejich pobytu v ČR
opakováním jejich cest do ČR
přilákáním movitější klientely

Důležité kontakty:
Následují přímé kontakty na Ministerstvo pro místní rozvoj a agenturu
CzechTourism, která je ministerstvem spravovaná:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel.: 22486 1111 (ústředna)
fax: 22486 1333 (centrální)
URL: www.mmr.cz
Informace
tel.: 22486 1282, 22486 1138
e-mail: info@mmr.cz
Úřední hodiny informačního centra:
Po a St 8:00 - 17:30
Pá 8:00 - 13:00

CzechTourism
Vinohradská 46
P.O. BOX 32
120 41 Praha 2 – Vinohrady
e-mail: info@czechtourism.cz
tel.: +420 221 580 111
fax: +420 224 247 516
Turistické informační centrum o ČR
Vinohradská 46
120 41 Praha 2
e-mail: ic@czechtourism.cz
tel.: +420 221580611, 612
fax: +420 221580711, 712
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Kapitola 2
Úloha pracovníků čerpacích stanic v komunikační
strategii agentury CzechTourism (poskytování
informací jako služba zákazníkům)
Zaměstnanci čerpacích stanic, ačkoliv to není na první pohled příliš vidět, hrají
nesmírně významnou roli v propagaci turismu v České republice. Velké
množství návštěvníků nejen ze sousedních zemí, ale i zámoří přijde se
zaměstnanci čerpacích stanic během svých cest po České republice někdy do
styku. Zaměstnanci čerpacích stanic jsou důležitým prvním kontaktem
v následujících případech:
•
•
•
•
•
•

dotazy na směr cesty
dotazy na ubytování
informace o historických památkách a místních pamětihodnostech
informace o restauracích a stravovacích zařízeních
informace o místních sportovištích
koupě upomínkových předmětů, suvenýrů, pohlednic, map, potravin
a nápojů

CzechTourism, který je vládní agenturou spravovanou Ministerstvem pro místní
rozvoj, se může stát partnerem zaměstnanců čerpacích stanic, kteří se snaží
poskytovat informace zahraničním turistům. Spokojení návštěvníci České
republiky se rovnají spokojeným zákazníkům čerpacích stanic a snad také
návštěvníkům, kteří si budou chtít zopakovat návštěvu naší země, zvláště těch
oblastí, ve kterých měli pocit, že obdrželi kvalitní služby a kde s nimi jednali
slušně.
Zaměstnanci čerpacích stanic proto nejsou jen součástí dané podnikatelské
aktivity, ale také, ačkoliv to tak na první pohled nevypadá, vyslanci České
republiky, kteří reprezentují zemi v očích zahraničních návštěvníků
přijíždějících autem.
Informační zdroje Agentury CzechTourism
Webová stránka
CzechTourism poskytuje důležité informace, zprávy, kontakty a odkazy na
svých webový stránkách http://www.czechtourism.com, které chtějí pomoci
a poradit všem partnerům agentury, kterými jsou například zaměstnanci
čerpacích stanic.
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iNFO-bulletin
Kromě webové stránky se mohou zájemci přihlásit k odběru informačních služeb
v podobě iNFO-bulletinu. CzechTourism jej poskytuje buď on-line
(http://bulletin.czechtourism.cz/index.php?action=subscribe), nebo poštou.

iNFO-bulletin připravovaný agenturou CzechTourism poskytuje pravidelné
informace o činnosti agentury a každé jeho číslo obsahuje články a aktuální
informace z těchto nejdůležitějších okruhů: informace z agentury CzechTourism,
novinky z oboru, to nejdůležitější z krajů, tipy na kulturní akce či události a
informace o dopravě. iNFO-bulletin vychází každé dva měsíce a je dostupný v
češtině, angličtině, němčině a ruštině. Zájemci mohou přispět k obsahu bulletinu
prostřednictvím e-mailové adresy bulletin@czechtourism.cz
Agentura CzechTourism také vyvinula velké úsilí, aby její informační materiály
měly význam pro kraje. Proto v nich najdeme informace pro obyvatele krajů,
jejich zahraniční návštěvníky a partnery agentury:
Oblast
Praha
Okolí Prahy
Jižní Čechy
Šumava
Plzeňsko
Západočeské
lázně
Severozápadní
Čechy
Český sever
Český ráj
Východní Čechy
Krkonoše
Vysočina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a
Slezsko

Odkaz
http://regionbulletin.czechtourism.cz/index.php?action=sho
w_cat&id=330
http://regionbulletin.czechtourism.cz/index.php?action=sho
w_cat&id=331
http://regionbulletin.czechtourism.cz/index.php?action=sho
w_cat&id=334
http://regionbulletin.czechtourism.cz/index.php?action=sho
w_cat&id=335
http://regionbulletin.czechtourism.cz/index.php?action=sho
w_cat&id=336
http://regionbulletin.czechtourism.cz/index.php?action=sho
w_cat&id=337
http://regionbulletin.czechtourism.cz/index.php?action=sho
w_cat&id=338
http://regionbulletin.czechtourism.cz/index.php?action=sho
w_cat&id=339
http://regionbulletin.czechtourism.cz/index.php?action=sho
w_cat&id=340
http://regionbulletin.czechtourism.cz/index.php?action=sho
w_cat&id=341
http://regionbulletin.czechtourism.cz/index.php?action=sho
w_cat&id=342
http://regionbulletin.czechtourism.cz/index.php?action=sho
w_cat&id=343
http://regionbulletin.czechtourism.cz/index.php?action=sho
w_cat&id=344
http://regionbulletin.czechtourism.cz/index.php?action=sho
w_cat&id=345
http://regionbulletin.czechtourism.cz/index.php?action=sho
w_cat&id=346
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Kontakty / redakční rada iNFO-bulletinu
Uvítáme, když se zaměstnanci čerpacích stanic, kteří nejlépe znají situaci ve
svých regionech, podělí o své zkušenosti s redakcí iNFO-bulletinu. Zájemci
mohou kontaktovat členy redakce prostřednictvím následujících kontaktů.
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Z redakce Regionálního iNFO-bulletinu

Elektronický magazín pravidelně informuje o plánovaných
regionálních akcích, novinkách z agentury CzechTourism a dopravy.
Vaše příspěvky rádi zpracujeme a uveřejníme, podmínkou je pouze jejich
dodání v dostatečném předstihu. Text prosím posílejte jako wordovský
dokument bez tabulek a obrázků, které můžete vložit do přílohy.
Všem našim stálým spolupracovníkům děkujeme za zasílání příspěvků,
ostatním za pozitivní ohlasy, připomínky a náměty, které pomáhají zkvalitnit
tento měsíčník.
Více informací:
Štěpánka Orsáková, vedoucí oddělení Přípravy a nabídky produktů
tel. +420 221 580 486, e-mail: orsakova@czechtourism.cz
Markéta Chaloupková, manažer PR CzechTourism
tel. +420 221 580 445, e-mail: chaloupkova@czechtourism.cz
Pavel Klicpera, vedoucí oddělení PR a analýz
tel. +420 221 580 441, e-mail: klicpera@czechtourism.cz
Vojtěch Kadlec, správa webu CzechTourism
tel. +420 221 580 620, e-mail: kadlec@czechtourism.cz

Fotogalerie
Jako doplněk k psaným informacím poskytuje CzechTourism návštěvníkům
svých webových stránek a partnerským institucím zajímavé publikace
a informační vizuální materiály. Ty napomáhají tuzemským i zahraničním
návštěvníkům upřesnit jejich představy o konkrétním kraji a o tom, co v něm
naleznou. Partneři CzechTourismu, kterými jsou také zaměstnanci čerpacích
stanic, se mohou odkazovat, jestliže mají přístup k internetu, na tyto vizuální
nástroje při poskytování informací svým zákazníkům.
Následující odkazy zpřístupňují výběr fotografií, které CzechTourism shromáždil
pro potřeby svých informačních partnerů a návštěvníků, kteří hledají informace
o České republice.
Odkaz: http://photo.czechtourism.com/index.php?kat=list
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Fotografie v archivu agentury CzechTourism obsahují fotodokumentaci
rozdělenou do následujících kategorií:
Kategorie
Česká hudba

Aktivní dovolená

Církevní památky

Doprava
Gastronomie

Objekty zájmu
Hudební muzeum
Významní čeští skladatelé
Rodiště českých skladatelů
Hudební festivaly
Historické dokumenty
Fotografie regionů, které nabízejí možnost strávit
dovolenou aktivně se sportem
Cyklistika
Lyžařské areály
Vodní sporty
Horolezectví
Hokejové haly
Jízdárny a dostihová závodiště
Horské oblasti – rozhledny
Letecké sporty
Pěší turistika
Kostely (interiéry/ exteriéry)
Katedrály
Kláštery
Synagogy
Hřbitovy
Poutní místa/svatyně
Poklady církevní architektury
Historické vlaky
Současná železnice
Typická česká jídla
Vína a alkohol
Pivovary
České vinice
České pečivo/chleba
České restaurace
Místní ryby
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Historická města

Hrady a zámky

Kongresová turistika
Lázně

Ostatní

Příroda

Praha
Brno
Český Krumlov
Cheb
Jindřichův Hradec
Plzeň
Litomyšl
Olomouc
Slavonice
Terezín
Znojmo
Významné české hrady a pevnosti
Karlštejn
Hluboká nad Vltavou
Konopiště
Červená Lhota
Křivoklát
Lány
Loket
Pražské Kongresové centrum
Brněnské výstaviště
Důležité hotely poskytující kongresové služby
Lázně v Karlových Varech
Termální koupele/prameny v Karlových Varech
Františkovy Lázně
Mariánské Lázně
Teplice v Čechách
Zoo
Muzea obchodu
Folklorní muzea
Hospodářská zvířata/zvířata
Přírodní památky
Skalní útvary (Český ráj)
České Švýcarsko
Berounka
Krkonoše
Šumava
Moravský Kras
Sněžka

- 18 -

Praha

Nákupy

Svátky, slavnosti

UNESCO

Kampa I
Břevnovský klášter
Hradčany
Jindřišská věž
Karlův most
Letná
Malá Strana
Národní divadlo
Petřín
Obchodní domy
Klenoty
České sklo
Suvenýry
Folklor
Historické události
Svatby
Svátek sv. Mikuláše (6. prosinec)
Vánoce
Velikonoce
Český Krumlov – Staré město
Brno – vila Tugendhat
Holašovice
Litomyšl / Olomouc / Kroměříž
Kutná Hora – katedrála sv. Barbory
Žďár nad Sázavou – Zelená Hora
Lednice – Valtice
Telč
Třebíč
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Videomateriály
Agentura CzechTourism pro své partnery a návštěvníky České republiky
připravila a na web umístila výběr videoukázek. Tato videa mají ilustrovat krásu
a vznešenost českých hradů a kostelů a představit velkou část krajů České
republiky ( např. Hlavní město Praha, Karlovarský kraj, Jihomoravský kraj,
Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj a Pardubický kraj). Další
videoukázky ilustrují přitažlivost prázdnin strávených v České republice aktivně
se sportem a krásu návštěv našich lázní a minerálních pramenů. Odkaz na tato
videa je umístěn zde:
Odkaz: http://photo.czechtourism.com/index.php?show=video
Brožury

Agentura CzechTourism zajišťuje pro návštěvníky a své partnery přípravu a tisk
letáků, které přinášejí informace o České republice jako turistické destinaci
a o tom, co mohou nabídnout její jednotlivé kraje. Brožury ve formátu PDF se
pak zaměřují na Prahu, množství hradů a zámků a také na zhruba tucet
kulturních památek zapsaných na seznam UNESCO.
Jako doplnění tradičnějších letáků a brožur CzechTourism nabízí interaktivní online publikace, které jsou určeny k poskytování obecných informací o Praze,
České republice a jejích horských oblastech.
Odkaz: http://photo.czechtourism.com/index.php?show=brochures
Pohlednice
Pro turisty, kteří si chtějí pamatovat Prahu i dlouho po své návštěvě nebo mají
zájem koupit si na poslední chvíli suvenýr v internetové kavárně, připravila
agentura CzechTourism speciální pohlednice (zaměstnanci čerpacích stanic je
mohou doporučit). Každý si je může stáhnout z webových stránek agentury. Na
pohlednicích jsou motivy zahrnující většinu nejdůležitějších českých historických
pokladů a přírodních krás. Pohlednice jsou dostupné na adrese uvedené níže.
Odkaz: http://postcards.czechtourism.com/?/cz/homepage
Tapety na plochu PC
Pro návštěvníky – počítačové nadšence připravila agentura CzechTourism
kolekci tapet na obrazovky, které připomenou nejen turistům, ale i místním
obyvatelům rozsáhlé národní kulturní, přírodní, historické a intelektuální dědictví.
Jako motivy tapet jsou použity konkrétní obrázky zámků, kostelů, lázní,
gastronomických specialit, přírodních divů, lidí a tradičních prázdninových
motivů. Spořiče jsou dostupné na níže uvedené adrese.
Odkaz: http://photo.czechtourism.com/wallpaper/001_cz.html
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Interaktivní podpůrné mechanismy (propagace značky CzechTourism)
Za předpokladu dodržení zvláštních podmínek spolupráce nabízí CzechTourism
svým partnerům příležitost marketingově zviditelnit jejich spojení s agenturou.
Užití značky CzechTourism dává partnerům, například řetězcům čerpacích
stanic, právo použít logo CzechTourism jako označení toho, že společnost
v rámci svých služeb poskytuje přesné a spolehlivé informace. Značka
CzechTourism a materiály s logem připomenou návštěvníkům, že je daná
společnost odpovědným partnerem agentury CzechTourism a že se mohou
spolehnout na poskytované informace, které od této společnosti obdrželi. Další
podrobnosti o této spolupráci jsou dostupné na následující adrese pod
označením „Ikonka pro Vás“.
Odkaz: http://www.czechtourism.com/index.php?show=001009&lang=1

133 premiér v České republice
133 premiér je multimediální CD ROM nápadů a možností, jak skvěle strávit
volný čas v České republice. Bude vás doprovázet na výpravách za 133
premiérami sezóny – od historických památek přes hotely, lázně a muzea až po
golfová hřiště, skanzeny, pivovary, cyklotrasy, lyžařské areály a sportovní centra.
Rady, tipy a zajímavosti o cestování ze všech regionů, doplněné přehlídkou
nejzajímavějších akcí a míst v nejbližším okolí, vám pomohou naplánovat jak
dlouhou dovolenou, tak jednodenní výlet. Ať už se zaměříte na historii, relaxaci,
sport, krásy přírody nebo speciální programy pro rodiny s dětmi, v nabídce
nejlepších tipů na dovolenou v České republice se snadno zorientujete pomocí
piktogramů. Čekají vás krásné dny, množství nezapomenutelných zážitků i
barevná rozmanitost jednotlivých regionů – čeká vás Česká republika.
Odkaz: http://www.czechtourism.com/133premier/cz/
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Kapitola 3
Jaké informace jsou pro turisty důležité
(základní kontakty a informační zdroje, infocentra
měst a obcí), jaké informace cizinci očekávají od
zaměstnanců čerpacích stanic
Téměř všichni zaměstnanci čerpacích stanic ví, že většina turistů požaduje
stručné, faktografické informace, které jim pomohou s orientací v kraji a poradí
jim, jak dojet do předem vybraného místa určení bez zbytečných oklik a zdržení.
Z těchto důvodů je důležité, aby byli zaměstnanci čerpacích stanic schopni
poskytovat takové informace stručně, jasně a přátelsky. Je samozřejmé, že se
kulturní tradice a zvyky jednotlivých turistů liší, a proto se také liší míra toho, co
považují za dostatečnou informaci. Někteří turisté se spokojí s jednoduchou
krátkou odpovědí, zatímco jiní budou požadovat velice detailní popis místní
krajiny, pamětihodností, ubytování nebo restaurací. Někteří zahraniční
návštěvníci mohou vyžadovat velmi specifické informace o úzce zaměřených
turistických lokalitách, například přírodních památkách, neveřejných zábavních
akcích nebo setkáních vyznavačů stejného hobby. Ve všech případech je
důležité poskytovat informace přátelsky a případně přiznat, že neznáte odpověď
na danou otázku. Vždy je lepší připustit, že neznáte nějakou věc, než poskytovat
špatné informace, které mohou cizí návštěvníky zmást, případně jim způsobit
problémy. Pokud neznáte některé konkrétní informace nebo potřebujete
doplňující údaje, je možné kontaktovat následující turistická informační centra
(viz odkaz): http://www.czechtourism.com/index.php?show=001007016&lang=1
Informace, které zahraniční návštěvníci očekávají od zaměstnanců
čerpacích stanic
Z průzkumu provedeného agenturou IBRS v červenci 2006 vyplývá, že
zahraniční návštěvníci na čerpacích stanicích většinou žádají následující
informace a služby:
•
•
•

kudy dál
nákup mapy
informace o ubytování

Návštěvníci České republiky ocení přátelskou obsluhu a příjemné chování
doprovázené úsměvem. I když si zaměstnanci čerpacích stanic nejsou úplně jisti
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svými jazykovými schopnostmi, cizí návštěvníci přivítají jejich snahu pomoci.
Výzkum provedený agenturou IBRS potvrdil, že si turisté všímají také:
•
•
•

zdvořilého přivítání a rozloučení
úsměvu při poskytování dané služby
schopnost komunikovat cizím jazykem (třeba i jen na základní úrovni)

Přestože jsou zahraniční turisté ochotni tolerovat minimální jazykové znalosti
zaměstnanců čerpacích stanic, je právě schopnost komunikovat klíčovým bodem
toho, jak vnímají cizinci české zaměstnance čerpacích stanic. Více prostoru jsme
proto věnovali této otázce v kapitole 6.
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Kapitola 4
Krajské informační zdroje (jak odkazovat
turisty na klíčové poskytovatele informací v daném
regionu)
Všechny kraje České republiky prostřednictvím svých samospráv přislíbily, že se
budou podílet na vlastní propagaci, aby se zvýšila jejich atraktivita pro turisty. To
se týká jak domácích, tak zahraničních návštěvníků. Každý kraj má zvláštní
internetovou stránku, která je určena podpoře turismu. Tyto stránky jsou
dostupné kliknutím na níže uvedené odkazy:
Kraj
Hlavní město
Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Karlovarský kraj
Plzeňský kraj
Jihočeský kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský
kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský
kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Královéhradecký
kraj
Liberecký kraj

Odkaz na turistické stránky
http://www.pis.cz/a/index.html
http://www.prahamesto.cz/(45rtgc455gpvoh3oqpkdxnnp)/default.aspx?ido=4395&sh=861037573
http://www.kr-stredocesky.cz/index.asp?thema=80&category=#leftMenu80
http://turistika.kr-ustecky.cz/
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/o_kraji_turista/
http://www.turisturaj.cz/
http://www.kraj-jihocesky.cz/foreign/eng/index.php
http://www.jiznicechy.org/en/
http://extranet.kr-vysocina.cz/turista/
http://www.kr-vysocina.cz/www/kultura/
http://www.jizni-morava.cz/
http://www.kr-zlinsky.cz/?ro=84701
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/cr.html
http://www.krolomoucky.cz/OlomouckyKraj/Cestovni+ruch/cestovni+ruch_CZ.htm?lang=CZ
http://www.krolomoucky.cz/OlomouckyKraj/aplikace/TOP10/jeseniky/uvod.htm
http://www.pardubickykraj.cz/index.asp?thema=2733&category=
http://www.kralovehradeckyregion.cz
http://www.liberecky-kraj.cz

Některé kraje jsou aktivní v podpoře turismu již tradičně, většina z nich však
zvýšila úsilí v této oblasti teprve v posledních letech. Z fondů EU mohou krajské
samosprávy a soukromé subjekty získat peníze na rozvoj podnikání spojeného
s turismem, vylepšit nejrůznější lokality a zatraktivnit je pro turisty. Informace
o jednotlivých mikroregionech EU a regionálních serverech najdete na webových
stránkách, jejichž odkazy naleznete níže:
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Kraj
Karlovy Vary Spa Area
(Karlovarský kraj)
Šumava Mountains/Forest Area
(Plzeňský kraj)
Beskydy Mountains Area
(Moravskoslezský kraj)
Euroregion Egrensis (Severní
Čechy)
Euroregion Beskydy
Euroregion Elbe/Labe
Euroregion Glacensis
(Královéhradecký kraj)
Euroregion Krušnohoří
(Karlovarský kraj)
Euroregion Nisa (Liberecký kraj)
Euroregion Pomoraví
Šumava Euroregion (Plzeňský
kraj)
Euroregion Těšínské Slezsko
(Moravskoslezský kraj)

Odkaz na turistické stránky
http://www.karlsbad.cz
http://www.sumava.net
http://www.beskydy.com
http://www.euregio-egrensis.org/home.htm
http://www.euroregion-beskydy.cz/
http://www.euroregion-labe.cz/cz/index.htm
http://www.euro-glacensis.cz/new/index.html
http://euroregion.pons.cz/index.php
http://www.neisse-nisa-nysa.org/index2.html?lang=cz
http://www.euregio-weinviertel.org/ (pouze německy )
http://www.euregio.cz/index.php
http://euroregion.inforeg.cz/home.htm

V České republice na úrovni krajů a okresů nepochybně existuje mnoho dalších
informačních zdrojů pro turisty. Autoři této publikace se budou snažit postupně
zařadit více takových informací do elektronické knihovny, která vám bude
k dispozici na portálu agentury CzechTourism určeném pro výukové projekty.
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Kapitola 5
Specifika turistů a jejich kultur
(interakce s návštěvníky z různých národů)
Česká republika se pyšní bohatým turistickým průmyslem. Každý rok zemi
navštíví více než 100 mil. osob (pozn.: zdroj MMR), které se chtějí podívat
na historické památky, krásné kostely, četné kulturní a sportovní programy
nabízené jednotlivými regiony. Země je na celém světě proslavená svými
hudebními a filmovými festivaly a mnoha památkami, které figurují na seznamu
UNESCO. Zemi navštěvují různorodé typy návštěvníků. Na následujících
stránkách nastiňujeme stručně, jak se liší z hlediska trendů a zájmů návštěvníci
různých národností. Budeme se zabývat tím, jaké památky a místa navštěvují,
jak cestují a jak tráví u nás čas. Nicméně musíme zdůraznit, že následující
charakteristiky zachycují obecné trendy a zvyky, není možné zachytit všechny
odlišnosti a níže uvedená pravidla mají samozřejmě výjimky. V těchto případech
je stejně důležité se snažit vyhovět jejich přáním a nabídnout jim informace, které
hledají. Přátelské uvítání a chování zajistí, že se návštěvníci budou chtít vrátit
nejen do země, ale i do vašeho podniku.
Rakušané

Rakušané cestují do ČR ze stejných důvodů jako němečtí
turisté – země spolu sousedí, a proto jsou propojeny
obchodně, rodinně i jinak. Rakušané chtějí navštívit kulturní
a historické památky, které tvoří část společné historie. Mají
většinou dobré znalosti o cíli své cesty a rádi si pochutnají
na tradičním jídle a navštěvují kulturní představení, která
představují pojítko mezi oběma národy.
Rakušané mají obvykle vysoké nároky na služby, ale
očekávají, že kvalitní služby dostanou za rozumnou cenu.
Podobně jako Němci i Rakušané často cestují do
pohraničních měst za tradičním jídlem, vinnými sklípky
a vinicemi jižní Moravy, případně za sportem a nákupy. Mají
také zájem o sezónní atrakce, jako je vinobraní, letní
cyklistické vyjížďky na pohraničních cyklotrasách, občasné
víkendové návštěvy spojené se zimními sporty nebo různými
kulturními událostmi.
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Němci

Slováci

Sousedé České republiky mají s námi společnou historii
a od hranic je dělí jen pár hodin či minut jízdy. Proto
častěji využívají vlastních vozů a potřebují čerpat benzín
v českých benzínkách. Němci obvykle znají české
regiony, které navštěvují. Cestují nejen za historickými
památkami, ale za příjemnými nákupy a posezením
v restauracích a hospodách. Němci se do České
republiky dostanou často i na služebních cestách.
Zaměstnanci čerpacích stanic by proto měli být
připraveni na podrobnější otázky. Němečtí turisté se
mohou ptát na ubytování, restaurace, směr trasy do
komerčních a nákupních center. Pravděpodobně budou
očekávat vyšší kvalitu a standardy služeb, ubytování
a stravování. Němci očekávají za své peníze adekvátní
protihodnotu, proto není nutné doporučovat to nejdražší
ubytování, ale spíše takový hotel a restauraci, které
nabízejí nejlepší poměr kvality služeb a rozumné ceny.
Návštěvníci z Německa si budou takových doporučení
vážit a určitě se do regionu rádi vrátí.
Němci směřují zejména do Prahy, lyžařských středisek
v severních Čechách, na cyklostezky v jižních
a západních příhraničních regionech a do obchodních
center v celé republice. V naprosté většině případů
očekávají, že se personál čerpacích stanic domluví
německy, neradi komunikují v angličtině či dalších
jazycích.
Slováci mají blízky vztah ke kulturním památkám,
pamětihodnostem a celé historii České republiky, protože
ještě nedávno tvořily obě země jeden stát. Slováci do
České republiky přijíždějí navštívit konkrétní místa
spojená s rodinou nebo za prací. V sektoru služeb
– včetně čerpacích stanic - pracuje mnoho Slováků, kteří
velmi dobře vědí, co chtějí turisté vidět. Slovenští
návštěvníci budou klást podrobnější otázky o službách
v jednotlivých regionech, zejména těch regionech, do
kterých tradičně cestovali. Půjde hlavně o dobré
restaurace, sportovní vyžití, ubytování, nové atrakce
apod. Pokud podáváte informace slovenským turistům,
mějte na paměti, že dobře znají místa, která chtějí
navštívit, a budou chtít znát přesnější informace o
cestě
a službách poskytovaných v dané lokalitě.
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Francouzi

Britové

Nizozemci

Francouzští turisté většinou cestují v menších
skupinkách a mají velký zájem o architekturu a historii
země. Do Prahy a celé země směřují zejména
o prázdninách, proto se s nimi setkáte hlavně
v letních měsících. Je důležité vědět, že do ČR míří
často vlastním vozem. Často si hledají informace
v tištěných francouzských průvodcích. Francouzi
očekávají vysoce kvalitní ubytování i stravování.
Přestože jsou tradičně na svůj jazyk velmi hrdí, díky
častým návštěvám ciziny se naučili používat
angličtinu. Přesto ale dávají přednost třeba
i krkolomné komunikaci s francouzsky mluvícím.
Britové milují dobré britské pivo a v poslední době si
oblíbili i české značky, zejména ty nejkvalitnější.
Využívají také často levné aerolinky a do Prahy jich
přichází stále více a více, aby zde strávili víkend.
Britové stále lépe poznávají Českou republiku a často
se sem vracejí – proto navštěvují i další místa mimo
Prahu. Můžete očekávat, že se stále více Britů bude
objevovat v městech jako Český Krumlov, Telč,
Plzeň, Brno a Olomouc.
Očekávají slušené chování a poctivé jednání ohledně
cen. Pokud komunikujete s Brity, poraďte jim, kde
přesně za své peníze dostanou adekvátní služby.
Nasměrujte je do oblíbených míst, kde jsou
zaměstnanci zvyklí na zahraniční návštěvníky.
Nizozemští turisté často do České republiky přijíždějí
v karavanech, a tak se častěji objevují na čerpacích
stanicích. Nadšeně objevují český venkov a častěji
než ostatní národnosti využívají služeb kempů.
Nizozemci poznají, když je chce někdo ošidit o jejich
peníze, a chtějí spravedlivé zacházení. Jsou velmi
přátelští a k poskytovatelům služeb se chovají pěkně.
Pokud jsou spokojeni, často se pak na konkrétní
místo vracejí.

- 29 -

Italové

Španělé

Rusové

Italové přijíždějí buď jako organizované skupiny, nebo
s rodinou, a to především během letních prázdnin
nebo v delších svátcích na jaře a v zimě (např. Vánoce
nebo Velikonoce). Jako turisté jsou velice flexibilní
a vyhledávají hotely a restaurace s rozumnými
cenami. Italové jsou velmi komunikativní a přímí.
Když se ptají, očekávají přímé a přesné odpovědi
o konkrétních místech nebo událostech, které chtějí
vidět. Často cestují do ČR letadlem nebo autobusem
(týká se skupinových cest), ale stále více také
osobními vozy nebo karavany. Při komunikaci s nimi
mějte na paměti, že chtějí přesné a dobré informace
o nejdůležitějších turistických místech a atrakcích.
Italové uvítají také kontakt na restaurace, kde je
příjemná obsluha a dobré jídlo.
Vzhledem ke své kulturní a církevní tradici se Italové
zajímají také o chrámy a církevní události v dané
oblasti.
Španělské turisty nemůžeme vzhledem k jejich
cestovním zvykům zařadit do jediné skupiny. Stejně
jako ostatní turisté i Španělé směřují především do
hlavního města a vyhledávají zejména historické,
kulturní a církevní památky. Turisté ze Španělska
většinou do země nepřijíždějí autem, proto také nemají
důvod navštívit české čerpací stanice. Ale stejně jako
u italských turistů i Španělé cestující autem potřebují
informace o historickém centru nejbližšího města,
o církevních památkách a událostech v dané oblasti.
Španělé si potrpí na adekvátní hodnotu služeb
ubytování i pohostinství, které dostávají za své peníze.
Ruští návštěvníci České republiky, hlavně ti starší, už
mají vybraná svá oblíbená místa, kam rádi cestují. Jde
zejména o hlavní město Prahu a Karlovy Vary
– tradiční cíl ruských návštěvníků, kteří si přijíždějí
odpočinout do lázní a prožít své volné dny ve stylu
wellness. Movitější Rusové míří do luxusních butiků
v Pařížské ulici. Rusové již klasicky nakupují značkové
předměty nebo oblečení od návrhářů a také tradiční
české výrobky, jako je sklo, polodrahokamy, porcelán
a další.
Bohatší ruští návštěvníci České republiky často kladou
větší nároky na kvalitu ubytování. Platí to též u služeb
ve stravovacích zařízeních.
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Japonci

Američané

Japonští turisté většinou cestují v organizovaných
skupinách, a nedostanou se tedy tak často do
kontaktu s obsluhou čerpacích stanic. Japonci mají
velká očekávání ohledně navštěvovaných míst
a proto cestují hlavně do nejdůležitějších historických
lokalit. Chtějí poznat místní kulturu, a často se tedy
vydají do tradičních místních hospod na české jídlo.
Stává se však, že si v místní hospodě zamluví celou
místnost a nemají možnost poznat místní lidi.
Japonci jsou proslulí svým nakupováním a ze země
odjíždějí obtěžkáni nákupními taškami s českým
křišťálem, sklem, případně pivem a vínem a dalším
zbožím, kterým je ČR proslulá. S japonskými turisty
se zřejmě příliš často nesetkáte, přesto je potřeba si
zapamatovat, že chtějí vidět „to nejlepší“ z daného
regionu a mají vysoké nároky na ubytování
a stravování.
Američané mají různé cestovatelské návyky. Mnoho
z nich cestuje do zahraničí organizovaně, další zase
s rodinami nebo v menších skupinách a míří do Prahy
nebo dalších regionů. Navíc mnoho mladých
Američanů přijíždí v rámci výměnných programů
a mohou potřebovat informace při svých cestách do
různých oblastí.
Američané navštěvují ta turistická místa, která jim
byla doporučena, proto směřují zejména na známé
historické památky a místa, která je nutno vidět.
S ohledem na to mohou zaměstnanci čerpacích
stanic očekávat, že se budou ptát na známé hrady,
zámky, chrámy, ale také na sportovní centra –
například lyžařské lokality, vodácká střediska apod.
Američané směřují většinou do kvalitnějších hotelů
a restaurací. Mladí Američané, ať již cestují sami
nebo ve skupině, se více rozhodují podle ceny.
Většinou nemají velké jazykové znalosti a velmi
pravděpodobně se budou dorozumívat jen anglicky.
Jsou velice komunikativní, a proto je dobré zůstat
trpěliví a podat jim ty nejlepší možné informace.
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Důležité internetové odkazy na kulturní centra pro zahraniční turisty:
http://www.iic-praga.cz/ (Itálie)
http://www.goethe.de/ins/cz/pra/deindex.htm (Německo)
http://www.goethe.de/ins/cz/pra/deindex.htm (Španělsko)
http://www.ifp.cz/ifp/pubCZ/home/Main/index.jet (Francie)
http://www.austria.cz/ (Rakousko)
http://prague.usembassy.gov/american_information_center.html (USA)
http://www.slovakemb.cz/SI/ (Slovensko)
http://www.britishcouncil.org/czechrepublic (UK)
http://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/icc_info_cz.html (Japonsko)
http://www.netherlandsembassy.cz/index.php?en (Nizozemí)
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Kapitola 6
Doporučení manažerům čerpacích stanic, jak turistům
poskytovat informace o České republice
Zaměstnanci čerpacích stanic poskytují díky své ochotě poradit a pomoci
zahraničním turistům přidanou hodnotu pro podporu turismu v ČR. Vyplývá to
z výzkumu provedeného agenturou IBRS pro české Ministerstvo pro místní
rozvoj (MMR ČR). Jejich schopnost podat srozumitelnou a použitelnou informaci
zahraničním návštěvníkům je avšak omezena určitými limity, zejména
nedostatečnými jazykovými schopnostmi. Podle výzkumu také většina čerpacích
stanic nenabízí nebo nevystavuje propagační materiály, které by zahraničním
návštěvníkům pomohly během jejich pobytu v českých regionech. Jedinou
výjimkou jsou silniční mapy. Autoři manuálu se důkladně seznámili s plným
zněním závěrečné zprávy o výzkumu agentury IBRS a pokusili se jasně
navrhnout, jak by management čerpacích stanic a sami zaměstnanci mohli
zdokonalit své snahy informovat návštěvníky jejich regionů.
Oblast
k zdokonalení
Vystupování a
chování

Doporučení
Přátelské chování zaměstnanců čerpacích stanic
bylo celkově vysoce hodnoceno
Zahraniční návštěvníci oceňují pozdravy a úsměvy
zaměstnanců benzínek bez ohledu na jazykové
bariéry
Slušné chování překonává většinu zjištěných
nedostatků v komunikačních dovednostech
a posiluje kladný obraz čerpacích stanic
Zahraniční návštěvníci oceňují všechny snahy
pomoci jim, proto by se zaměstnanci neměli
ostýchat třeba i požádat někoho o pomoc, když
se jim nedaří plně vysvětlit určité téma nebo když
neznají odpověď. Poznámka: Když neznáte
odpověď, mějte připravené kopie informačních
letáků z místního informačního střediska, které
můžete cizincům nabídnout. Slušně vysvětlete, že
informační centrum jim nabídne vyčerpávající
informace o všech tématech, která mohou turisty
zajímat, a to v některém ze světových jazyků.
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Jazykové dovednosti

Investice do jazykových kurzů pro zaměstnance
může být pro majitele benzínek moudrou investicí
Zaměstnanci benzínek nemusejí umět plynně
hovořit, ale základní konverzační znalost angličtiny,
němčiny nebo jiného světového jazyka by výrazně
vylepšila obraz jednotlivých sítí čerpacích stanic
mezi zahraničními návštěvníky
Jazykové kurzy mohou být také využity jako interní
trénink zaměstnanců benzínek. Management díky
nim může monitorovat a zlepšovat kontrolu kvality
chování zaměstnanců k zahraničním návštěvníkům.
Kvalita poskytovaných Výzkum IBRS zdůraznil, že většina zaměstnanců
informací
čerpacích stanic dokáže poskytnout základní
informace. Jen zřídka ale dokáží vysvětlit, kde je
možno se ubytovat, najíst nebo které historické
památky navštívit. V tomto ohledu by management
měl zvážit, zda by se nevyplatilo požádat
o propagační a informační materiály agentury
CzechTourism a dalších informačních center.
Zaměstnanci tak budou mít méně starostí
s vysvětlováním
POS / Informační
Z výzkumu vyplývá, že mnoho benzínek nabízí
materiály
turistům informační materiály nebo kontakty na
instituce (např. prodej map, letáky hotelů, brožury
ohledně ubytování, letáky na kulturní akce apod.).
Přesto se jak návštěvníci, tak manažeři čerpacích
stanic shodují, že by podávání těchto informací
mělo mít jednotnou podobu a být kontrolováno.
Benzínky mohou (a měly by) pravidelně získávat
informační servis agentury CzechTourism
a regionálních informačních center
Manažeři čerpacích stanic mohou kontaktovat
různé instituce, jako je CzechTourism, aby zjistili,
jaké existují správné a přitažlivé způsoby, jak
podávat informace turistům. Mohou kupříkladu
prodávat propagační a informační předměty,
informační materiály POS a další doplňkové
předměty, jako hudba českých skladatelů nebo
místní alkohol a pálenky. Kupříkladu kartóny Pilsner
Urquell by mohly být prodávány s propagačními
letáky, které zvou k návštěvě pivovaru. CD s hudbou
Bedřicha Smetany by mohl doplnit např. letáček
s informacemi o návštěvě jeho rodného domu
v Litomyšli.
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Venkovní mapy a
turistické průvodce

Partnerství v reklamě

Z výzkumu vyplynulo, že pro návštěvníky čerpacích
stanic jsou velmi důležité mapy. Respondenti
průzkumu uvedli, že by uvítali možnost podívat se
do mapy okolí umístěné před čerpací stanicí, kde by
byly zaneseny místní přírodní pamětihodnosti,
správné cesty k okolním městům a pod. Bylo by
rozumné, kdyby všechny čerpací stanice měly
možnost instalovat takové venkovní mapy.
Partnerství v reklamě může zahrnovat služby napříč
různými sektory podnikání, může sloužit ke zvýšení
povědomí o agentuře CzechTourism a jejích
snahách šířit informace a také posílit pozici
čerpacích stanic jakožto poskytovatelů informací;
Partnerství s místními organizacemi:Obchodníci
a čerpací stanice v dané lokalitě či v daném regionu
mohou spolupracovat v oblasti propagace. Inzerát
na hotel například ve znění „Na čerpací stanici Shell
na silnici 101, který je jen 1,5 km od informačního
centra města, se zeptejte na cestu“ je reklamou pro
čerpací stanici i informační centrum a samotný hotel.
Pokud budou místní podnikatelé a instituce
spolupracovat na financování a tvorbě podobné
reklamní kampaně, budou z tohoto mít užitek všichni
partneři.
Spolupráce v oblasti značek: CzechTourism nabízí
různým partnerům možnost zúčastnit se programu
„ikonka“. Ten pomáhá vybudovat povědomí
o značce CzechTourism. Na oplátku tato partnerství
posilují váhu informací, které jsou poskytovány
obchodními partnery. Pokud je čerpací stanice
akreditována jako partner CzechTourism,
návštěvníci budou vědět, že váš podnik splňuje
náročné standardy kvality;
Partnerství pro distribuci: Podle jasně definované
smlouvy mohou čerpací stanice dohodnout s
agenturou CzechTourism pravidelnou dodávku
propagačních materiálů na síť jejich benzínek. Díky
této smlouvě bude mít čerpací stanice dostatečné
zásoby informačních materiálů pro turisty. Agentuře
CzechTourism zároveň pomůže posílit její
přítomnost v regionech. Obě strany pak mají záruky
ohledně kvality poskytovaných informací.
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Kapitola 7
Speciální zájmová turistika (sportovní turistika,
ekoturistika, agroturistika)
Česká republika je ideální zemí pro aktivní dovolenou, během které lze nejen
relaxovat, ale i zlepšovat fyzickou kondici. Pokud se rozhodnete pro relaxaci,
můžete si vybrat z nejrůznějších turistických i wellness nabídek. Na své si přijdou
i milovníci adrenalinových sportů.
Aktivní dovolená v ČR:
Díky nádherné a různorodé přírodě jsou u nás ideální podmínky pro turistiku,
kterou lze provozovat jak v horách, tak i v údolích. Mnohé ze stezek lemují
hranice republiky a navazují na turistické či cyklistické stezky okolních zemí.
Ti, kteří si na dlouhé turistické výšlapy netroufají, mohou chodit na procházky
do lesa, spojené například se sběrem hub. V pískovcových skalách si přijdou
na své horolezci, na horách zase vyznavači zimních sportů. Zkrátka nezůstanou
ani milovníci golfu, pro něž je k dispozici sedm osmnácti - jamkových hřišť,
či příznivci jezdectví, kteří mohou spojit radost z jízdy na koni s pobytem na
některé ze zemědělských usedlostí.
Na mnoha místech České republiky se nacházejí přírodní i umělé vodní plochy,
vhodné pro odpočinek či celou řadu sportů. U poklidných rybníků tráví chvíle
pohody rybáři, mnohé přehrady zase nabízejí možnosti ke koupání, plavání,
vodnímu lyžování nebo windsurfingu. V ČR je také velmi populární sjíždění řek.
Stále atraktivnější jsou i nabídky aeroklubů. Zájemci si mohou vybrat mezi
létáním na rogalu, vyhlídkovými lety balonem, vyzkoušením některého ze
sportovních letadel nebo seskoky padákem.
Domácím i zahraničním rekreantům je k dispozici nejen široká škála klasických
ubytovacích zařízení, ale také velké množství kempů, jež umožňují déletrvající
pobyt v přírodě.
Cykloturistika
Cyklistická turistika se stává trendem doby. Česká republika nabízí bezpočet
cyklistických stezek, z nichž mnohé navazují na síť evropských stezek
EUROVELO.
Jako první byla zpřístupněna dálková trasa, která spojuje Prahu a Vídeň. Trasa
vznikla s přispěním organizace Greenways a nese její název. Moravská dálková
cyklostezka navazuje na polské trasy v podhůří Jeseníků a prochází podél toku
řeky Moravy až k rakouským hranicím, kde se u Valtic napojuje na rakouské
stezky vedoucí k Vídni.
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Cyklostezky byly vybudovány i podél obou stran česko–rakouské hranice. Další
dálková cyklostezka vede kolem Lipenské přehradní nádrže a navazuje na
cyklomagistrálu procházející Šumavou. Hustou sítí cyklostezek jsou protkány
také Jizerské hory.
V hlavních střediscích cestovního ruchu, ve městech i na trasách jsou zřízeny
půjčovny silničních a horských kol; své služby zde poskytují také ubytovací či
stravovací zařízení různých kategorií.
Speciální mapy regionů se zakreslenými cyklistickými stezkami lze zakoupit
v prodejnách knih, v informačních centrech i u řady drobných prodejců.
Důležité odkazy pro cykloturistiku:
http://prahawien.greenways.info
http://www.greenways.cz
http://www.cykloserver.cz

Golf
Tradice golfu se v České republice slibně rozvíjela již od počátku dvacátého
století. Mezi nejatraktivnější golfová hřiště patří velké trávníky v Karlštejně,
na Konopišti, v Šilheřovicích či v Cihelnách u Karlových Varů. Do atraktivního
lázeňského prostředí s úchvatnými přírodními sceneriemi je zasazeno golfové
hřiště v Mariánských Lázních, založené v roce 1905 anglickým králem Edvardem
VII. Podobné prostředí nabízí také areál v Karlových Varech s nejstarším
golfovým klubem v republice.
Nevšední zážitky a kvalitní služby nabízí nový rozsáhlý areál Nová Amerika
v Zaloňově u Jaroměře. Desítky dalších golfových hřišť, citlivě
zakomponovaných do zvlněných lesnatých terénů s panoramatickými výhledy
do údolí řek či romantického prostředí parků, najdeme po celé zemi. K základním
službám poskytovaným návštěvníkům patří půjčování golfového vybavení
a elektrických vozíčků, kvalitní výuka začátečníků i pokročilých a široká nabídka
doplňkových sportovních aktivit. Vlastními golfovými hřišti disponují i některé
hotely vyšší kategorie.
Osmnáctijamková hřiště
Název: Golf Club Karlovy Vary (18)
Adresa: Pražská 125, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: +420 353331101
Fax: +420 353331001–2
E-mail: recepce@golfresort.cz
www.golfresort.cz
Sezona: březen – listopad
Délka hřiště: 6226 m
Par: 72

Název: Cihelny Golf Club (18)
Adresa: Cihelny 7, 364 64 Bečov nad Teplou
Tel.: +420 353972281
Fax: +420 353972282
E-mail: recepce@agc-cihelny.cz
www.agc-cihelny.cz
Sezona: březen – říjen
Délka hřiště: 5533 m
Par: 70
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Název: Golf Club Mariánské Lázně (18)
Adresa: P.O.Box 267, 353 01 Mariánské
Lázně
Tel.: +420 354604300, +420 354624300
Fax: +420 354625195
E-mail: golfml@telecom.cz
www.golfml.cz
Sezona: květen – říjen
Délka hřiště: 6135 m
Par: 72

Název: Praha Karlštejn Golf Klub (18)
Adresa hřiště: Běleč 280, 267 27 Liteň
Adresa klubu: Golf Resort Karlštejn, a. s.,
Durychova 101, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 311684716
Fax: +420 311684717
E-mail: recepce@karlstejn-golf.cz
www.karlstejn-golf.cz
Virtual tour
Sezona: duben – listopad
Délka hřiště: 6304 m
Par: 72

Název: Golf Club Poděbrady (18)
Adresa klubu: Na Střelnici, 290 80 Poděbrady
Tel.: recepce +420 325610928, kancelář
+420 325610928
Fax: +420 325610981
E-mail: gcpodebrady@iol.cz
www.golfpodebrady.cz
Sezona: celoročně
Délka hřiště: 6004 m
Par: 71

Název: Park Golf Club Ostrava (18)
Adresa: Klubovna PGCO, Dolní 412, 747 15
Šilheřovice
Tel. / fax: +420 595054144
E-mail: office@golf-ostrava.cz
www.golf-ostrava.cz
Sezona: duben – říjen
Délka hřiště: 5732 m
Par: 72

Název: Prosper Golf Club Čeladná (18)
Adresa: Čeladná čp.741, PSČ 739 12
Tel.: +420 558684684
Fax: +420 558684690
E-mail: golf@prosper-golf.cz
www.prosper-golf.cz
Sezona: duben – říjen
Délka hřiště: 6583 m
Par: 72

Horská turistika
Česká republika nabízí ideální podmínky pro pěší a horskou turistiku, dané
různorodostí přírodní scenerie. Turisté mohou využít hustou síť dobře značených
turistických tras, které jsou zřizovány i v nejodlehlejších koutech ČR. Populární
turistické trasy pro horskou turistiku se nacházejí v oblastech Krkonoš, Šumavy,
Jizerských hor, Jeseníků, Beskyd a v dalších hraničních horách obklopujících
území České republiky.
Pěší túry
Česká republika nabízí díky rozmanité přírodě ideální prostředí pro pěší turistiku.
Neobvykle hustá síť přehledně značených cest pokrývá rovnoměrně celé území
a nedovolí zabloudit ani v nejodlehlejších koutech země. K nejoblíbenějším
turistickým oblastem patří jižní Čechy, Krušné hory, Krkonoše a Šumava.
Milovníci pěšího pohybu by neměli vynechat ani romantická pískovcová skalní
města v Českém ráji nebo některé z divokých říčních údolí, vytvořených např.
Dyjí na Moravě, Vydrou na Šumavě či Střelou v západních Čechách. Mnoho
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značených turistických stezek vede příhraničními oblastmi. Převážná většina
z nich překonává hranice a pokračuje do sousedních zemí. Podrobné turistické
mapy mají ve svých nabídkách informační střediska, knihkupectví a drobní
prodejci na celém území republiky. Pořadatelem zajímavých turistických akcí
je Klub českých turistů.
Horolezectví
Česká republika nemá velehory, které by umožnily pěstovat alpinismus
a podnikat vysokohorské túry, zato nabízí řadu zajímavých lokalit (pískovce,
vápence, krystalické horniny – žulu, rulu) se skalními stěnami a věžemi, ve
kterých lze realizovat výstupy všech stupňů obtížnosti. Většina skal vhodných
k lezení se nachází v chráněných krajinných oblastech. Samostatně je může
zdolávat pouze registrovaný horolezec, nováček jen v doprovodu instruktora.
Lezení v těchto oblastech silně omezuje zákon o ochraně přírody a krajiny. Na
území národních parků a národních přírodních rezervací (týká se např. Krkonoš
a Šumavy) je jednoznačně zakázáno. U ostatních typů chráněných území
– národní přírodní památka, přírodní rezervace, přírodní památka a chráněná
krajinná oblast – stanovují podmínky pro tuto činnost orgány zabývající se
ochranou přírody. V každé oblasti je horolezecká činnost individuálně vymezena
pravidly reflektujícími konkrétní charakter horniny a potřebu ochrany fauny
a flóry. Nejoblíbenější lezecké oblasti leží v chráněných krajinných oblastech:
Labské pískovce
Tiské stěny, Ostrov, Rájec, Labské údolí, Hřensko, Jetřichovice
Poloha: Ústecký kraj
Český ráj
Prachovské skály, Drábské světničky, Hruboskalsko, Suché skály, Klokočské a Betlémské
skály
Poloha: severovýchodní Čechy
Teplicko-adršpašské skály
Teplické skály, Adršpach, Křížový vrch
Poloha: Královéhradecký kraj, Broumovsko
Moravský kras
propasti Macocha a Klenba, masiv Koně, Beran, Rorejsy
Poloha: Blanensko, Jihomoravský kraj
Český kras
Karlštejn, Srbsko, sv. Jan pod Skalou
Poloha: Berounsko, Středočeský kraj
Křivoklátsko
Vraní skála, Dehtická skála, skály v Chlumu u Zbiroha
Poloha: Rakovnicko, Středočeský kraj
Slavkovský les
Svatošské skály (údolí řeky Ohře)
Poloha: Sokolovsko, Karlovarský kraj
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Jezdectví
Česká republika patří k zemím s dlouholetou tradicí chovu koní, jezdectví
a dostihů. Může nabídnout zajímavá plemena koní, stovky jezdeckých závodů
a napínavých dostihů i mnoho míst zabývajících se turistikou na koních. Desítky
či spíše stovky jezdeckých stájí a turistických jízdáren poskytují jezdecký výcvik,
vyjížďky do přírody, občerstvení a možnost ubytování v areálech.
Všeobecné informace o koních: www.equichannel.cz
Jizdárny / Jezdecké areály
Jízdárna Všemily
Všemily 110, 407 16 Jetřichovice
Tel.: +420 412555353
Mobil: +420 603887654
Fax: +420 412555140
Turistické vyjížďky, ustájení koní, krytá hala, restaurace, ubytování, krásná příroda
Jezdecký areál IN-EXPO GROUP
Císařský ostrov 1098, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 221877251
Fax: +420 222324828
E-mail: info@in-expo-group.cz
Jezdecký výcvik deset minut od centra Prahy, krytá hala, jezdecké závody, výstavy
Šiklův mlýn
Westernové městečko
592 56 Zvole nad Pernštejnem
Tel.: +420 566567400, +420 566567507
Mobil: +420 602750130
E-mail: western@western.cz
www.western.cz
Od června do konce srpna pravidelné dopolední a odpolední programy s westernovou náplní, rodinné
programy, restaurace, ubytování, exkurze
Ranch El Paso
251 62 Svojetice 194, okr. Praha–východ
Tel.: +420 602362940, pí Červenková
E-mail: el-paso@el-paso.cz
Jezdecký výcvik, ustájení, restaurace ve westernovém stylu, ubytování
Nová Amerika
Zaloňov 45, 551 01 Jaroměř
Tel. / fax: +420 499694109
Mobil: +420 602612543
Westernové, event. klasické ježdění, výcvik koní a jezdců, westernové závody, krytá hala 30x80 m,
luxusní ubytování a restaurace
Jízdárna Radonice u Prahy
Manažerská akademie jakosti, a. s.
250 73 Radonice, okres Praha–východ
Tel. / fax: +420 286851409
Mobil: +420 602386699, pí Toušková
E-mail: tousek@utrin.cz
Výcvik jezdců, ustájení koní, chov koní, krytá hala
Hipoclub Lednice, s. r. o.
21. dubna 4, 691 44 Lednice, okres Břeclav
Tel.: +420 519340477
Fax: +420 519340885
E-mail: hippoclubled@centrum.cz
Výcvik jezdců, vyjížďky na koni i v kočáře, krytá hala, restaurace, ubytování, v sousedství zámek Lednice
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Chov koní Nebanice u Chebu
351 12 Cheb
Eva a Miloslav Šimáčkovi
Tel.: +420 354597105
Mobil: +420 602239196
Fax: +420 354597184
E-mail: eva.simackova@quick.cz
Chov starokladrubských koní a českého teplokrevníka, jezdecký výcvik, vyjížďky, kurzy pro jízdu se
spřežením, projížďky kočárem, stravování, ubytování po domluvě, exkurze, organizace závodů.
Pegas Děpoltovice
362 25 Děpoltovice 1
Tel.: +420 353851000
Mobil: +420 602280541 - H. Lahodná
E-mail: jo.pegas@volny.cz
Jezdecký výcvik, ponysport, agroturistika, ubytování
Jezdecká škola Mariánské Lázně
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 354626559, +420 354623153
Mobil: +420 608152354, ing. Nágr
E-mail: dana.denkova@quick.cz
Jezdecký výcvik, specializace – drezúra, skoky, ubytování, restaurace, organizace závodů, včetně CDI***
Stáj Cinema Palace Hotel
Všenorská 45
252 02 Jíloviště
Praha-západ
Tel.: stáj.: +420 257730108, Ján Kaška
hotel: +420 257730285
E-mail: reception@hotelcinemap.com
Jezdecký výcvik, vyjížďky, ubytování a restaurace v hotelu
Farma Heroutice
Heroutice 11
257 56 Neveklov
Tel.: +420 317741392
Mobil: +420 604232834
E-mail: heroutice@heroutice.cz
www.heroutice.cz
Jezdecký výcvik, specializace na děti, ubytování, restaurace, krytá hala
Smejkalova bouda
Kněžice 1
543 02 Vrchlabí, okres Trutnov
Tel.: +420 499421237
Jezdecký výcvik, agroturistika v Krkonoších, výlety, ubytování v horském penzionu, restaurace
Hamříkova stáj Dolní Moravice
795 01 Rýmařov
Tel.: +420 554273274
Jezdecký výcvik, vyjížďky, ubytování v penzionu, restaurace, možnost výletů

Hřebčín Favory Benice
Benice 1, 357 44 Netvořice
Tel.: +420 301789820, +420 602333978, T. Barták
E-mail: bartolom@centrum.cz
Chov starokladrubských běloušů, výuka jízdy na koni i v kočáře, ubytování, stravování, koně pro filmové
účely
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Prosper Horse Ranch
739 12 Čeladná 740
Tel.: +420 558440422, p. Višinka
E-mail: prosper-ranch@prosper.cz
www.prosper-ranch.cz
Jezdecký výcvik – skoky, drezura, westernové ježdění, vyjížďky, krytá hala, ubytování a stravování
v blízkém okolí
Privat Rankl-Sepp
Michalov 132
384 73 Stachy
Tel.: +420 388428439, ing. Bořil
Jezdecký výcvik, vyjížďky na Šumavě, stylové ubytování, stravování, výlety do přírody
Dvůr Karolín
391 75 Malšice 85
okres Tábor
Tel.: +420 381277466
Mobil: +420 604203114, Jana a Vladimír Juhovi
E-mail: info@karolin.cz
www.karolin.cz
Jezdecký výcvik, vyjížďky, ubytování, restaurace
Dvůr BorčiceVšeň
511 01 Turnov
Tel. / fax: +420 326789041, Lyerovi
E-mail: kone.borcice@telecom.cz
www.borcice.cz
Jezdecký výcvik, agroturistika, ustájení koní, krásná příroda, ubytování, stravování
Stáj Vasury
Kolesa
522 14 Kladruby nad Labem
Tel.: +420 606530359, p. Sůrová
Fax: +420 466937191
E-mail: elvasury@prelouc.cz
www.elektrovasury.cz
Projížďky kočárem, ustájení koní, dostihová dráha, trať pro cross a maraton, ubytování, restaurace, krytá
hala, organizace dostihů a závodů včetně CCI*
Penzion Kaliště
Trojany 1
382 72 Dolní Dvořiště
Tel.: +420 565324292
Mobil: +420 602471587, D. Jordánová
E-mail: pension@najihu.cz
Jezdecký výcvik, vyjížďky, ubytování v penzionu, restaurace

Fax: +420 565324023

TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm
Na Nivách
744 01 Frenštát p. R.
Tel.: +420 556835424
Mobil: +420 603183495, O. Havrlantová
E-mail: richard.bauer@tatra.cz
Jezdecký výcvik, vyjížďky, krytá hala, ubytování, stravování
Horse Academy Radimovice
Petříkov 112, 251 69 Velké Popovice
Tel.: +420 323664048
Mobil: +420 724264856
E-mail: info@horseacademy.cz
www.horseacademy.cz
Jezdecký výcvik, sportovní výcvik jezdců a koní, ustájení koní, krytá hala 60 x 25 m, stavba trati crossu,
ubytování (ve stavbě), restaurace
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Ranč Česká Ves
Sadová 881, 790 01 Jeseník
Tel: +420 584402012
Mobil: +420 602722961, Milan Orel
E-mail: orel.milan@pvtnet.cz
Tel: +420 584423391
Mobil: +420 607943347, Kateřina Pavlů E-mail: katka.pavlu@tiscali.cz
Patnáct koní různých plemen; každoročně pořádané akce: 1. 6. dětský den, westernové závody, rodeo, tři
turnusy dětského tábora v indiánském stylu
Penzion Jízdárna, Reit – Jízdárna pod Lipovým, s. r. o.
Morávka 232, 739 05 Pražmo
Tel.: +420 558691273
Fax: +420 558691276
E-mail: reit@volny.cz
www.skimoravka.cz/penzion.html
Jízda na koni, jezdecký výcvik, vyjížďky, projížďky kočárem, v zimě projížďky na saních tažených koňmi,
stravování – místní speciality, ubytování, půjčovna kol, dětské hřiště
Penzion a jízdárna Marvan
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
Tel. / fax: +420 656850275
Vyjížďky na koních do přírody, výuka jízdy na koni pro děti a dospělé, začátečníky i pokročilé, speciální
skokový trénink, rybaření, pávi a labutě, půjčovna kol, ubytování, stravování
Pension a ranč U potoka
Lučany and Nisou 454
CZ-468 71 Lučany nad Nisou
Fax: +420 483 382737
Mobil: +420 608 235252
E-mail: info@upotoka.cz http://www.upotoka.cz
Užijte si svou dovolenou, prázdniny i víkend v tiché pohodě rodinného penzionu a ranče U Potoka.
Domácí prostředí, pobyt v přírodě u koní a ubytování na českých horách.

Dostihové dráhy
Praha – Velká Chuchle
TTM, s. r. o.
Radotínská 69
159 00 Praha 5 – Velká Chuchle
Tel.: +420 257941177, 73
Fax: +420 257941086
E-mail: dostihy@dostihy.cz
Dostihový provoz od března do října, neděle, někdy sobota
Pardubice
Dostihový spolek, a. s.
Pražská 607
530 02 Pardubice
Tel.: +420 466335300
Fax: +420 466335301
Velká pardubická steeplechase vždy druhou neděli v říjnu; dále asi deset dostihových dnů – hlavně
překážkové dostihy, soutěže military
Most
Hipodrom Most, a. s.
Čepirohy 135
434 01 Most
Moderní dostihová dráha, rovinové dostihy
Slušovice
Turf rekord, a. s.
763 15 Slušovice
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Rovinové a překážkové dostihy
Karlovy Vary
Český jezdecký klub
Kpt. Jaroše 29
360 06 Karlovy Vary
Překážkové dostihy a military, zejména v průběhu lázeňské sezony
Lysá nad Labem
Družstvo Hipodrom
289 22 Lysá nad Labem
Rovinové a překážkové dostihy
Kolesa
Elektorvasury, s. r. o.
Kolesa
533 14 Kladruby nad Labem
Rovinové dostihy

Hřebčíny a hřebčince
Národní hřebčín
533 14 Kladruby nad Labem
Tel.: +420 466933832
Chov starokladrubských koní, exkurze
Hřebčín Slatiňany
538 21 Slatiňany
Tel.: +420 469681135
Chov starokladrubských vraníků, exkurze
Hřebčín Napajedla
Zámecká 582
763 61 Napajedla
Tel.: +420 577941009, +420 577941083
Chov anglického plnokrevníka, exkurze
Hřebčín Equus Kinsky
Ostrov 68
503 51 Chlumec nad Cidlinou
Libuše a Petr Půlpánovi
Tel.: +420 495486035
Mobil: +420 777247110, +420 776057706
equus-kinsky.equichannel.cz
Chov koní Kinských (isabel a plaváků), prodej koní, jezdecká turistika, občerstvení, ubytování, exkurze

Hřebčín Albertovec
747 23 Bolatice
Mobil: +420 608977985, +420 602628788
Chov teplokrevných a trakénských koní, prodej koní, jezdecká turistika, ubytování, stravování, exkurze
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Zemský hřebčinec Písek
U Hřebčince 479
397 01 Písek
Tel.: +420 362214121
Fax: +420 362212571
Plemeníci českého teplokrevníka, chladnokrevných plemen a huculů, exkurze
Zemský hřebčinec Tlumačov
763 61 Tlumačov
Tel.: +420 577929085
Plemeníci českého teplokrevníka, chladnokrevných plemen a klusáků

Letecké sporty
Krásu a rozmanitost české a moravské krajiny je možné poznat i z nadhledu,
z paluby turistického letadla nebo třeba z koše balonu. Na horské masivy, nížiny,
zrcadla vodních ploch, lesní zeleň prostoupenou sítí malebných vesnic a měst se
staletými hrady a zámky je nejkrásnější pohled právě z ptačí perspektivy.
Vyhlídkové lety lze podnikat téměř ze stovky malých a sportovních letišť, ležících
na celém území republiky, po trase zvolené dle vašeho výběru. Vlastníte-li
některou z leteckých licencí a dovedete-li pilotovat malé motorové nebo
i ultralehké letadlo, můžete výhodně spojit objevování nejkrásnějších míst této
části střední Evropy se svou leteckou zálibou. Na českých letištích naleznete
– po standardním předchozím objednání – dobrou základnu, ať již přiletíte
vlastním letadlem, nebo si letadlo půjčíte na místě. Česká republika patří
k zemím s dlouhou tradicí leteckých sportů.
Ultralighty
Letecká amatérská asociace ČR sdružuje také několik tisíc pilotů i majitelů
ultralehkých letadel. V rámci jejího působení vám poskytnou své služby
i profesionální půjčovny ultralehkých letadel a letecké školy. Můžete se s nimi
setkat například na letištích v Benešově, v Hradci Králové i na mnoha dalších
místech.
Profesionální střediska mají dobré technické zázemí, jsou schopna nabídnout
prostory v hangárech pro soukromá letadla i zprostředkovat ubytování atd.
V České republice se rovněž konají populární slety ultralehkých letadel, spojené
často se sportovními disciplínami a vždy s přátelským posezením v aviatickém
prostředí. Více informací na www.fantasyair.com

Létání na kluzácích a motorové létání
K předním organizátorům sportovního létání v Evropě patří Aeroklub ČR, který
sdružuje několik tisíc pilotů motorových letadel i plachtařů a má vlastní letecké
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školy. V součinnosti s ním pracují také profesionální firmy, jež vám mohou
zapůjčit letadlo nebo nabídnout základní letecký výcvik a výuku letecké
akrobacie či bezmotorového létání.
Většina sportovních letišť zajišťuje vyhlídkové lety a leteckým návštěvníkům
nabízí dobré zázemí i prostory v hangárech pro jejich soukromá letadla.
K významným střediskům motorového a bezmotorového létání patří například
letiště v Moravské Třebové, kde působí Centrum leteckých sportů Aeroklubu ČR,
letiště ve Vrchlabí, v Benešově, v Brně i na mnoha dalších místech.
Balonové létání
Kluby i soukromí provozovatelé nabízejí neopakovatelné zážitky při vyhlídkových
letech horkovzdušnými balony. Jejich nejčastější trasy vedou nad Prahou nebo
nad známými hrady, jako je Karlštejn, Křivoklát či Konopiště, ale lze si dohodnout
i přelet nad dalšími místy s působivými přírodními sceneriemi a historickými
památkami.
Paragliding a závěsné létání
Piloti padákových a závěsných kluzáků sdružení v Letecké amatérské asociaci
ČR mají svá startoviště a střediska v českých horách, například v Krkonoších
nebo Beskydech či na kopcích Raná u Loun nebo Kozákov, známých
mnohaletou tradicí letů na kluzácích.
Na vybraných startovištích ve školách paraglidingu působí zkušení učitelé, kteří
vás rádi naučí létat nebo vás svezou na tandemovém padákovém kluzáku.
Přestože patří paragliding a závěsné létání k adrenalinovým sportům, česká
střediska poskytují záruku jejich bezpečného provozování.
Parašutismus
K leteckým sportům organizovaným Aeroklubem ČR patří rovněž parašutismus.
Podobně jako piloti letadel mají i parašutisté v České republice vlastní letecké
školy a centra, kde je profesionální zázemí. Prvotřídní učitelé, mezi nimiž jsou
také mistři světa v parašutismu, nabízejí návštěvníkům s licencí možnost
sportovních seskoků a návštěvníkům bez parašutistických zkušeností možnost
tandemových seskoků, včetně letu volným pádem.
K takovým centrům parašutismu patří například letiště v Praze na Točné, Mladé
Boleslavi, Příbrami nebo v Kunovicích u Uherského Hradiště.
Rybaření
Za rybami a rybařením přijíždí do České republiky mnoho turistů. O dodržování
pravidel při rybaření se stará několik subjektů: Český a Moravský rybářský svaz,
Státní lesy, Vojenské lesy, Ministerstvo životního prostředí a samostatně
registrované rybářské subjekty.
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Po předložení státního rybářského lístku vydává povolenku k rybolovu příslušná
organizace, pod jejíž správu voda spadá. Ten může platit pro revír, region nebo
celosvazově pro několik lokalit. Povolenku je možné zakoupit na jeden, dva,
sedm či čtrnáct dní, na měsíc, půl roku a rok.
Státní rybářský lístek prodává po předložení pasu okresní, městský nebo místní
úřad na jeden až dva dny, na dobu kratší jednoho roku, na jeden rok
a jednorázově mládeži do patnácti let.
Revíry se v zásadě dělí na vody pstruhové, kde lze lovit zejména ryby lososovité,
a mimopstruhové, kde se loví dravci a ryby nedravé (kapři).
Vyhledávané pstruhové revíry:
Vltava u Českých Budějovic, Otava u Sušice, přehradní jezero Lipno, Střela,
Jizera u Harrachova, Kamenice nad Děčínem, horní Orlice, Morava.
Mimopstruhové revíry:
údolní nádrže Orlík a Lipno, Hněvkovická nádrž, Labe u hranic, Mušovské
nádrže, Slezská Harta, Nechranice, Skalka u Chebu, Hracholusky.
Lovná sezona: v pstruhových revírech se loví od 16. 4. do konce listopadu.
Od 18. 3. do 14. 6. jsou hájeny vody mimopstruhové. V uzavřených
mimopstruhových vodách (údolní nádrže, jezera, odstavená ramena, tůně,
propadliny a rybníky) se zkracuje doba hájení do 30. 4. Na vybraných
mimopstruhových revírech je rybolov povolen celoročně. Dravci jsou
v mimopstruhových vodách loveni od 15. 6. do konce roku.
Odkaz: www.travelaxa.cz
Vodní sporty
V České republice se nachází mnoho míst (přehrady, umělé nádrže a jezera),
která poskytují výborné podmínky pro provozování nejrůznějších vodních sportů.
Sportovní vybavení na jachting a windsurfing si lze vypůjčit v místních
sportovních klubech a kempech. Vodní sporty mají v České republice
dlouholetou tradici, což se odráží i v dopravě. České dráhy například zajišťují
v letním období přepravu lodí ve speciálních vozech. Tzv. vltavské linky
dopravují sportovní vybavení z mnoha míst země do oblastí ležících u Lipenské
přehradní nádrže nebo v blízkosti řeky Lužnice. Speciální parní vlak tzv.
posázavské linky přepravuje o letních prázdninách loďky z Prahy do oblastí
Posázaví. Doporučujeme: www.cdrail.cz
Jachting a windsurfing
Přírodní vodní plochy a přehradní nádrže v České republice nabízejí skvělé
možnosti ke koupání, rekreačnímu plavání, windsurfingu nebo jachtingu.
Optimální podmínky k provozování vodních sportů – s výjimkou zakázaného
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vodního motorismu – vytvářejí zejména údolní přehradní jezera, z nichž největší
je Lipno. Břehy jezer jsou posety rekreačními centry s hotely, penziony,
chatovými osadami, kempy a tábořišti, které nabízejí ubytování různých kategorií
i občerstvení a ochotně zapůjčí sportovní náčiní.
Nejvyhledávanější vodní plochy:
Lipno
Údolní přehradní nádrž na řece Vltavě, nacházející se v jižních Čechách,
s vynikajícími podmínkami pro vodní sporty, táboření či sportovní rybolov
v blízkosti Národního parku Šumava a mnoha významných architektonických
památek (Vyšší Brod, Český Krumlov). K rekreaci i letním sportům je využíván
především levý břeh mezi obcemi Lipno a Horní Planá. Návštěvníkům je
k dispozici půjčovna loděk i šlapadel, přístav pravidelné lodní dopravy, velké
kotviště jachet Marina Lipno. Kolem nádrže vede dálková cyklostezka, navazující
na cyklomagistrálu Šumava.
Orlík
Korytovitá nádrž, zaříznutá do hlubokého údolí se strmými a zalesněnými
stráněmi, místy i skalnatými srázy. Jezero nad hrází je obklopeno malebnou
a klidnou krajinou středního Povltaví. Poskytuje skvělé podmínky ke koupání,
windsurfingu, plachtění, veslování (přehradní hráz vybavena výtahem pro
sportovní lodě) i sportovnímu rybolovu. Přehradu a Podolsko spojuje od dubna
do října lodní doprava.
Slapy
Údolní přehradní nádrž na řece Vltavě osmnáct kilometrů západně od Benešova.
Nabízí bohaté možnosti koupání, plachtění, veslování, ale i vodního lyžování
a windsurfingu. Na celé ploše platí omezení koupání do vzdálenosti padesáti
metrů od břehů. Od hráze přehrady přes Kamýk do Solenice pod orlickou
přehradní hráz, je provozována pravidelná lodní doprava.
Jesenice
Přehradní nádrž na řece Odravě, nacházející se sedm kilometrů od Chebu,
využívaná k rekreaci či provozování všech druhů vodních sportů. Svěží příroda
a blízkost lázeňských a historických měst (Mariánské Lázně, Františkovy Lázně,
Cheb) poskytují možnost nevšedních turistických i kulturních zážitků.
Hracholusky
Údolní nádrž na řece Mži v půvabné krajině necelých devatenáct kilometrů
západně od západočeské metropole Plzně. Dobře přístupnou nádrž, která má
i vlastní veřejnou lodní dopravu, vyhledávají především příznivci windsurfingu,
plachtění či veslování.
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Skalka
Údolní nádrž západně od Chebu v plochém, zalesněném a chráněném údolí
nedaleko lázeňského města Františkovy Lázně a silničního hraničního přechodu
do SRN v Pomezí nad Ohří. Má dobré podmínky pro sportovní rybolov
a provozování téměř všech druhů vodních sportů. Nejvhodnějším místem
ke koupání je plovárna na pontonech v Podhoří, kde je provozována rekreační
lodní doprava a k dispozici půjčovna loděk a sportovního vybavení.
Nechranice
Přehradní nádrž na řece Ohři, ideální pro koupání, jachting, vodní lyžování
a rybaření. V blízkém okolí jsou archeologické lokality s nálezy ze čtvrtého
tisíciletí před naším letopočtem.
Máchovo jezero
Rekreanty velmi oblíbená přírodní vodní plocha v severních Čechách s velkými
písčitými plážemi, obklopenými lesy a romantickým okolím (Doksy, hrad
Bezděz). Má široké zázemí k provozování vodních sportů (několik jachtařských
klubů, půjčovna lodí) a tenisu. Po celou sezonu jsou pořádány letní slavnosti
a společenské akce.
Vranov
Údolní přehradní nádrž necelých patnáct kilometrů severovýchodně od Znojma
v hlubokém a úzkém údolí řeky Dyje. Rozprostírá se v překrásné kopcovité
krajině s četnými zátokami, kde se převážně soustřeďuje sportovní rybolov.
Jezero má velmi příznivé podmínky pro plachtění, veslování či windsurfing.
Navíc je zde provozována pravidelná lodní doprava. Nad přehradní nádrží se tyčí
zříceniny hradu Cornštejna, pod nádrží se nachází rekreační středisko Vranov
nad Dyjí s impozantním zámkem.
Nové Mlýny
Kaskáda tří vodních nádrží na řece Dyji s ideálními podmínkami zejména pro
jachting (otevřená větrná voda). Leží v rovinaté vinařské krajině s teplým
podnebím a bohatým kulturním zázemím (Mikulčice, Pálava, vinné sklípky).
Žermanice
Plochá nádrž na řece Lučině s travnatými plážemi v mělkém, chráněném
a prosluněném údolí pět kilometrů jižně od Havířova. Bývá využívána ke
koupání, plachtění, windsurfingu a ke sportovnímu rybolovu. Návštěvníkům je
k dispozici půjčovna loděk, šlapadel, motorest i chatová osada.
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Vodní turistika
Cesta po vodě je příjemnou a vzrušující formou putování i poznávání přírodních
a kulturních krás země. Plavba po českých řekách plyne v překrásných
přírodních sceneriích, v krajinách bohatých na kulturní a historické památky,
z nichž některé leží přímo na řece nebo v její těsné blízkosti. České dráhy
zajišťují v letním období přepravu lodí ve speciálních vozech. Tzv. vltavské linky
dopravují sportovní vybavení z mnoha míst země do oblastí ležících u Lipenské
přehradní nádrže nebo v blízkosti řeky Lužnice. Speciální parní vlak tzv.
posázavské linky přepravuje o letních prázdninách loďky z Prahy do oblastí
Posázaví. Doporučujeme: www.cdrail.cz
Oblíbené vodácké trasy
Vltava
Lenora – Nová Pec, Vyšší Brod – České Budějovice
Řeka Vltava nabízí stavem vody nepříliš ohroženou cestu. Vodák si může
vychutnat přechod z krásné a téměř nedotčené krajiny Šumavy do oblasti
jihočeské rybníkářské třeboňské pánve, jedné z biosférických rezervací
UNESCO, charakteristické citlivými zásahy lidské ruky do původních přírodních
podmínek. V sousedství jihočeských rybníků se nachází cisterciácký klášter Zlatá
Koruna, zřícenina hradu Dívčí Kámen, zámek Hluboká či hrady Orlík a Zvíkov.
Lužnice
Suchdol – Veselí nad Lužnicí, Tábor – Bechyně
Plavba typickou nížinnou řekou se zalesněnými boky, která plyne pomalým
proudem klidnou malebnou krajinou jižních Čech.
Otava
Sušice – Písek
Náročnější romantická trasa vede hlubokým lesnatým údolím, zaříznutým do
Táborské pahorkatiny. Na březích kdysi zlatonosné Otavy jsou dodnes patrné
stopy po rýžovištích zlata.
Ohře
Loket – Stráž nad Ohří
Řeku lemuje vodácké značení. Od Karlových Varů bývá považována za divokou
vodu. Vodáky nejvyhledávanější úsek začíná u Kynšperka nad Ohří.
Berounka
Plzeň – Karlštejn
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Berounka se po celé délce energicky prodírá skalnatými zalesněnými úseky
chráněných krajinných oblastí Křivoklátsko a Český kras. Zvolňuje až v Pražské
kotlině před ústím do Vltavy.
Sázava
Vilémovice – Pikovice
Téměř po celém toku Sázavy se střídají hluboce zaříznuté romantické úseky
a široce rozevřená údolí. To vše nabízí vodákům pestré a dramatické zážitky.
Morava
Hanušovice – Olomouc
Řeka s četnými přítoky meandruje v lužních lesích s množstvím typických rostlin
a živočichů, zvláště vodního ptactva. Nejhezčí úsek od Mohelnice do Olomouce
vede chráněnou krajinnou oblastí Litovelské Pomoraví. Novou vodáckou trasou
na řece Moravě je Baťův kanál, zčásti vedený po řece a zčásti uměle
vyhloubeným korytem. Ekologická turistická atrakce v regionu Slovácko nabízí
příjemnou plavbu, kterou lze kombinovat s návštěvou četných kulturních
památek, výlety pěšky nebo na kolech za překrásnou přírodou Bílých Karpat či
ochutnávkou kvalitních moravských vín.
Z jara, když je divoká voda, je možné na řekách Otava, Jizera a Kamenice
provozovat rafting.
Zimní sporty
Pro vyznavače zimních sportů jsou k dispozici špičkově vybavená horská
střediska, nabízející kvalitní sjezdovky, běžecké tratě, bobové dráhy i technické
zázemí pro jejich provozování. Mnohé lokality byly vybrány pro pořádání
prestižních sportovních akcí (např. Světový pohár v letu na lyžích v Harrachově,
Zlatá lyže v Novém Městě na Moravě). Součástí servisu horských středisek jsou
také lyžařské a snowboardové školy, půjčovny a úschovny lyží.
Běh na lyžích
V nejvyšších polohách krkonošských hřebenů a plání, kde se horské louky
střídají s porosty kosodřeviny a umožňují nádherné výhledy do okolí, jsou
vhodné podmínky pro běh na lyžích.
Sjezd
Lyžařská střediska jsou velmi dobře vybavena vleky, na sjezdovkách si každý
může najít svůj svah. Podmínky vhodné pro náročné sjezdaře i začátečníky.
Lyžařských kurzů, vedených kvalifikovanými instruktory také v němčině či
angličtině, mohou využít děti i dospělí.
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Snowboarding
Pro snowboarding jsou k dispozici běžné lyžařské svahy, ale i specializovaná a
profesionálně vybavená snowboardingová střediska. Některá organizují kurzy
pro snowboardisty všech věkových kategorií
Zimní areály
Většina zimních středisek České republiky se nachází v národních parcích nebo
chráněných krajinných oblastech. Výběr je vskutku impozantní. Zájemci mohou
zvolit nejznámější a nejnavštěvovanější Krkonoše s výbornou infrastrukturou
a vybavením nebo se rozhodnout pro méně proslulá lyžařská střediska umístěná
v romantických zákoutích Šumavy, Orlických hor, Jizerských hor, Jeseníků či
Beskyd. Velké rozdíly ve vybavení středisek a nabízených služeb se pak odrážejí
v cenových relacích.
Krkonoše
Jsou nejvyššími a nejznámějšími českými horami. Hlavní lyžařská střediska:
Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou, Harrachov a Rokytnice nad Jizerou. Tip pro
snowboardisty: lokalita Prkenný důl – Žacléř.
Orlické hory
Lyžařská střediska: Říčky, Deštné. Terén je vhodný také pro skibob. Hezké
dlouhé hřebeny pro běh na lyžích.
Jizerské hory
Sjezdovky: Bedřichov, Špičák. Vhodné také pro běh na lyžích.
Krušné hory
Sjezdovky: Klínovec, Boží Dar. Známé lyžařské středisko je na Bouřňáku.
Šumava
Lyžařské středisko Zadov je vhodné pro všechny druhy lyžování. Běžecké tratě:
Plané. Sjezdovky: Špičák – Železná Ruda.
Českomoravská vysočina
Dobré podmínky pro běh na lyžích. Lyžařské středisko: Nové Město na Moravě.
Jeseníky
Dobré lyžařské podmínky jsou v oblasti Ovčárna – Praděd. Známým lyžařským
střediskem je také Červenohorské sedlo.
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Beskydy
K nejoblíbenějším lyžařským centrům v nejdelších českých horách patří Lysá
hora a Pustevny. Skoky na lyžích: Frenštát pod Radhoštěm.

Agroturistika
Agroturistika je relativně novým odvětvím turismu v České republice. Přesto se
této příležitosti chopily místní firmy, které ve větším množství vznikly
v Plzeňském, Královehradeckém, Jihočeském a Jihomoravském kraji.
Ve východních Čechách je agroturistika zaměřena zvláště na chov koní.
V dalších krajích hodlají pomocí prázdninových nabídek seznámit návštěvníky
s venkovským životem a zemědělstvím v České republice. Následující odkazy
vám poskytnou informace o činnosti subjektů, které jsou nejaktivnější
v propagaci agroturismu v České republice.
Jednotlivé odkazy na zdroje informací:
http://agroturistika.nafarmu.cz/
http://www.nafarmu.cz/t-farmy/r-ceska_republika/list.html
http://www.eceat.cz/ (české stránky Evropského centra pro eko a agroturismus)
http://www.prazdninynavenkove.cz/ (informační portál o prázdninových pobytech

ve venkovských oblastech obsahuje informace v češtině, angličtině, vlámštině
a němčině, zahrnuje nabídky ubytování v následujících oblastech: severní
Čechy, Vysočina, jižní Morava, jižní Čechy, Šumava, Jeseníky, Beskydy, střední
Čechy, Praha, východní Čechy, Český ráj a západní Čechy.)
http://www.heritage-trails.cz/ (zvláštní portál o ekoturismu určený cestovatelům,
kteří mají zájem o atypické prázdninové nabídky pro menší skupiny. Pro ně jsou
připraveny zvláštní výlety za významnými historickými a kulturními
pamětihodnostmi, jež se nacházejí mezi Vídní a Prahou.)
http://www.turisturaj.cz/clanek.php?lang=0&cid=371 (odkaz na koňskou farmu
v Plzeňském kraji.)
http://www.eurogites.com/ (panevropský portál poskytující informace o plánování
venkovských pobytů napříč Evropou.)
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Kapitola 8
Hotely a ubytovací služby
Nabídka ubytovacích služeb se v různých lokalitách České republiky liší, protože
potřeby cestovatelů přijíždějících do větších měst jsou jiné než u osob cestujících
do národních parků, lesnatých oblastí a hor. Když budou zaměstnanci čerpacích
stanic hovořit s cizími návštěvníky, měli by vzít v úvahu následující faktory:
•
•
•
•

co je účelem cesty (obchod, zábava, odpočinek)
jak návštěvník cestuje (sám, s rodinou, jako součást turistické skupiny)
zda návštěvník zmínil délku pobytu (jedna noc, několik nocí, týden)
co a jak zákazník nakupuje (např. kupuje drahé věci, je oblečen formálně
nebo na volný čas, vypadá, že je limitován časem nebo je v klidu).

To vám umožní zjistit, jaké ubytování bude pro daného zákazníka nejvhodnější.
Rodina cestující na prázdniny může toužit po chatě v blízkých lesích, zatímco
obchodník, který chce jen přespat, ocení čistý motel situovaný blízko jednoho
z hlavních dálničních tahů. I když si nemůžete být nikdy stoprocentně jisti, úsilí
vynaložené na odhadnutí vašeho zákazníka a vaše následné doporučení budou
pravděpodobně oceněny. Také se snažte zjistit, jaká cenová hladina je pro vaše
zákazníky vhodná. Dále se snažte o to, aby vaši hosté dali majitelům penziónů
a hotelů vědět, že jste to byli vy, kdo je za nimi poslal. V budoucnosti z toho
můžete vytěžit obchodní spolupráci (nemusí jít o nic formálního, ale jestliže
pokladní z pumpy Petrol s.r.o. posílá pravidelně hosty do penzionu Ježek, proč
by majitel penzionu například neposílal své hosty tankovat do Petrolu?).
Zahraniční hosté mají různá očekávání kvality ubytovacích služeb a hygienických
standardů. Jestliže máte v úmyslu doporučit konkrétní ubytovací zařízení,
navštivte buď toto místo osobně, abyste mohli zákazníkům popsat, co od něj
mohou očekávat, případně jim ukažte prospekt, máte-li ho k dispozici. Pokud
zkušenost nemáte, sdělte jasně zákazníkům, že s tímto místem nemáte žádné
zkušenosti a že vám jej doporučil někdo jiný. Tak se můžete vyhnout tomu, aby
se na vás nebo vaši společnost zákazníci zlobili, pokud se jim ubytování nebude
líbit. V případě, že se Vám zákazník ozve se zpětnou vazbou ohledně
doporučeného ubytování, můžete si jeho názor poznamenat a vzít v úvahu při
budoucích konzultacích se zákazníky.
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Důležité odkazy:
URL:
www.pampeliska.cz

www.dokempu.cz

www.travelguide.cz

www.praguehotellocator.com

www.accomm-prague.cz
www.onlinehotels.cz

www.czechcottages.cz
www.ubytovani.cz
www.motylek.cz
www.travelinczech.com
www.accommodationinczech.com
www.marienbad.com
www.karlsbad.cz
www.pack4czech.com
www.a-prague.com
www.turistik.cz

www.hotelbank.cz

www.jerome.cz
www.adria.cz

Popis:
Nejrozsáhlejší internetová nabídka
ubytování v ČR on-line.
Internetový katalog kempů ČR s přehledně
zpracovanými informacemi o více než 500
kempech.
Ubytování, kongresy, kempy, lázně a
restaurace v ČR on-line
Ubytovací portál pro Prahu a další města
v České republice. Rozsáhlá, denně
aktualizovaná databáze hotelů s možností
online objednávek.
Ubytování v Praze – databáze hotelů,
hostelů, penzionů a apartmánů –
rezervační systém
On-line hotely Praha – informační a
rezervační služba ubytování.
Ubytování v chatách a chalupách v České
republice.
Rezervační systém ubytování a
kongresových akcí pro ČR.
Rezervační systém ubytování v Praze
Ubytování v Praze a v celé České
republice
Ubytování v Praze, možnost online
rezervace.
Přehled ubytování v Marianských Lázních.
Přehled ubytování v Karlových Varech.
Ubytování v hotelech a pensionech od * do
***** v Praze, Karlových Varech, Českém
Krumlově a dalších městech ČR.
Přehled ubytování + přidružené služby.
Turistika v ČR, ubytování, zájezdy,
infocentra, akce, regionální cestovní ruch.
Rezervační systém ubytování, pronájem
aut, okružní jízdy po městech, taxi v České
republice s možností online rezervace
Cestovní agentura, zabývající se aktivním
cestovním ruchem v České republice se
specializací na hl. m.Prahu.
Hotel na Václavském náměstí.
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www.ubytovani.on-internet.cz

www.accomodation.cz
www.cestujeme.cz

a

www.prague-hotel.co.uk
www.oldcastle.cz
www.orea.cz
www.hotelline.cz
www.marys.cz

www.upotoka.cz

www.staraposta.cz

www.guideprague.com/index_c.php

www.hotel-pension.cz

www.ceskyraj.zde.cz

On-line rezervační systém ubytování a
doprovodných služeb. K dispozici jsou
fotografie hotelu a popis v češtině.
Portál sdružující stovky cestovních kanceláří
a ubytovacích zařízení. Široký výběr zájezdů,
ubytování a letenek doma i ve světě.
Ubytování v historickém centru Prahy.
Ubytovaní v zámeckém hotelu.
Dovolená i víkendové pobyty pro klienty
v hotelech OREA HOTELS po celé ČR.
Ubytování v Praze a turistický servis.
Ubytování, transfery, kulturní akce,
informace o Praze a ČR.
Celoroční ubytování, pension, jezdecký
výcvik a pobyt, jízdy na koni, v kočáře a na
saních, chov koně, víkendové a týdenní
kurzy na koních pro děti i pokročilé,
prázdniny v sedle.
Restaurace a hotel v historickém
areálu z roku 1785. Cenná a významná
památka z období bitvy u Slavkova (1805).
Přehledná databáze hotelů v Praze, aktuální
speciální nabídky, snadné hledání podle
umístění, ceny a kvality ubytování.
Ubytování v Čechách a na Moravě s 10%
slevou.
Chaty, chalupy, priváty, hotely a penziony
Českém ráji - nejstarší chráněné krajinné
oblasti ČR.
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Kapitola 9
Stravování v ČR
Každý z krajů České republiky má svá vlastní specifika, která se týkají typu,
množství standardů restauračních zařízení. Kvalita stravovacích služeb se
během posledních patnácti let zlepšila a možnosti výběru té či oné národní
kuchyně se zvětšily spolu s přílivem cizinců do České republiky. Obdobně roste
nabídka nejrůznějších pokrmů s tím, jak Češi cestují do zahraničí a získávají
větší povědomí o cizích kuchyních, a zvyšují tak poptávku po cizích pokrmech
i doma.
Zaměstnanci čerpacích stanic ve své roli partnerů zprostředkujících zajímavá
místa České republiky jejím zahraničním návštěvníkům by měli podpořit kvalitní
domácí produkty a upozornit na kulinářské a gastronomické zajímavosti, které by
mohly oslovit i turisty přijíždějící ze zahraničí. Mimo to mají zahraniční
návštěvníci, stejně jako domácí turisté, velký zájem o návštěvu míst, kde se
vyrábějí v celém světě proslulé české potraviny a nápoje, zvláště pak české pivo.
Protože pivo se vyrábí v celé České republice, zařadili jsme do manuálu kontakty
na nejvýznamnější české pivovary, které nabízejí prohlídky s průvodcem:
Pivovar

Město

Kontakty pro prohlídky

Plzeňský prazdroj –
pivovarské muzeum

Plzeň

Plzeňský Prazdroj, a. s. Návštěvnické centrum
U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň
Tel.: +420 377 062 888, Fax: +420 377
062 715
E-mail: visits@pilsner.sabmiller.com
Pivovarské muzeum
Veleslavínova 6, 301 14 Plzeň
Tel., fax: +420 377 235 574, +420 377
224 955
E-mail: muzeum@pilsner.sabmiller.com
Prohlídky:
pondělí - neděle od 10.30, 12.30, 14.00
a 15.30 hodin
http://www.prazdroj.cz
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Budějovický budvar

České Budějovice

Budějovický Budvar, n.p.
Karoliny Světlé 4
370 21 České Budějovice
Telefon: +420 387 705 111
Fax: +420 387 311 135
E-mail: budvar@budvar.cz
http://www.budvar.cz

Pivovar Bernard

Humpolec
(Region Vysočina)

Rodinný pivovar Bernard
ul. 5. května 1
396 01 Humpolec
e-mail: pivovar@bernard.cz
565 532 407
Prohídky: Pondělí- pátek 8 – 13 hodin
prohlidka@bernard.cz

Tel: 565 532 511
http://www.bernard.cz

Pivovar Krušovice

Krušovice
(Střední Čechy)

Královský pivovar Krušovice a.s., 270
53 Krušovice
Ing. Josef Helebrant
Tel: 313 569 226
http://www.krusovice.cz

Pivovary Starobrno

Brno

STAROBRNO, a.s.
Hlinky 160/12
Brno 661 47
email: starobrno@starobrno.cz
tel.: +420 543 516 111
fax: +420 543 211 035
Exkurze do pivovaru Starobrno lze
objednat na telefonním čísle
543 516 210, nebo na e-mailové adrese
exkurze@starobrno.cz.
http://www.starobrno.cz

Holba Hanušovice

Hanušovice
(Olomoucký region)

Pivovar Holba, a.s.
Kontakt: Věra Lešingrová
Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice,
telefon: +420 583 300 880
e-mail: lesingrova@holba.cz
http://www.holba.cz

Důležité odkazy:
http://www.cspas.cz/ - poskytuje informace o Českém svazu pivovarů

a sladoven. Kontakty na všechny významné české pivovary naleznete také na
této webové adrese.
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Mimo pivovary se Česká republika může pochlubit velice významnou tradicí
pěstování vinné révy. Místní vinohrady jsou vděčným objektem turistických
návštěv, zvláště v období sklizně hroznů. Mnoho Čechů si libuje v tradici sklizně
„nového vína“, které je také známo jako „burčák“. Pokud zaměstnanci čerpacích
stanic v příhraničních oblastech na jihu České republiky doporučí návštěvníkům
tipy na výlet za vínem, mohou se dočkat nejen úsměvu na tváři svého zákazníka,
ale také toho, že si navnaděný zákazník koupí víno z nabídky čerpací stanice.
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Vinařská oblast MORAVA
Vinařská oblast MORAVA leží mezi 48°40´severní šířky v jižním cípu Moravy
a mezi 49°20´ v okolí Brna a zahrnuje cca 96% ploch registrovaných vinic
v České republice. Roční průměrná teplota je 9,42°C, průměr ročních srážek je
510 mm a průměrná roční délka slunečního svitu je 2.244 hodin podle 78-letého
průměru zjištěného na Šlechtitelské stanici vinařské ve Velkých Pavlovicích. Na
jižní Moravě je 80% ročníků s dobrou, výbornou a vynikající jakostí vína a jen
20% ročníků přináší jakost horší. Klima je přechodné s příklonem
k vnitrozemskému, s občasnými vpády vlhkého atlantického vzduchu nebo
i ledového z vnitrozemí. Vegetační období je poněkud kratší nežli v západní
Evropě, ale zato vyniká ve většině let vyšší tepelnou intenzitou letních měsíců,
což působí příznivě na zkracování vegetačních fenofází révy, a umožňuje tak
i pěstování odrůd s pozdním vyzráváním hroznů, dávajících vysoce jakostní vína.
Zrání hroznů probíhá na Moravě pomaleji, a proto se v nich udrží a koncentruje
větší množství a větší rozmanitost aromatických látek.
Znojemská vinařská podoblast
Znojemsko leží v dešťovém stínu Českomoravské vrchoviny, tvořené prahorními
útvary, jejichž výběžky daly na mnohých místech, hlavně v severní části,
vzniknout kamenitým půdám význačným pro pěstování Ryzlinku Rýnského,
Vetlínského zeleného a v okolí Dolních Kounic i pro pěstování modrých
odrůd, hlavně Frankovky.
Město Znojmo bylo vždy význačným vinařským střediskem a dokládá to spleť
dlouhých chodeb vinných sklepů přímo pod městem. V blízkosti města se táhnou
prvotřídní viniční polohy od Kraví hory směrem na Hnánice se štěrkovým
podložím překrytým místně spraší, případně i s polohami jílů. Od Znojma na jih
se táhne podél hranice s Rakouskem řada známých viničních tratí přes Šatov,
Chvalovice, Vrbovec, Hnízdo, Slup, Jaroslavice až do Hrušovan nad Jevišovkou,
většinou s půdami sprašovými nebo štěrkopísky. Na východ podél Dyje jsou
viniční svahy v Tasovicích a Hodonicích. Ve střední části Znojemska leží několik
význačných viničních celků na Únanovce a Jevišovce se známými vinařskými
obcemi Těšetice, Lechovice, Borotice. Velký areál vinic v okolí Hostěradic a
Miroslavi je znám polohami Volné pole a Weinperky. Znojemsko je hlavně oblastí
bílých aromatických vín, kde se kromě Veltlínského zeleného, které je hlavní
odrůdou, dobře daří odrůdám Müller Thurgau, Sauvignon, Ryzlink Rýnský,
Pálava. Význačnou kvalitu docilují i odrůdy Rulandské bílé, Rulandské šedé a
Rulandské modré.
Mikulovská vinařská podoblast
Mikulovskou vinařskou podoblast charakterizují vápencové elevace Pavlovských
vrchů. Na jejich úbočích a v širším okolí jsou rozšířeny vápenité jíly, písky i
mohutné sprašové návěje.
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Město Mikulov se záhy stalo významným vinařským střediskem díky výborným
viničním polohám jak v bezprostřední blízkosti města, tak v mnoha obcích v
okolí, z nichž vynikly zejména Valtice, ozdobené zámkem, v jehož sklepeních se
nachází Národní salon vín. Ve Valticích je i naše nejstarší vinařská škola.
Středobodem krajinné krásy je Pálava - poslední výběžek vápencových Alp a
perla vsazená na okraj lužních lesů dolního Podyjí. Tato chráněná krajinná oblast
spolu s lednicko-valtickým areálem zve k výletům do přírody a k zastavení u
dobrého vína v četných vinárnách a soukromých sklepech. Význačné postavení
díky kvalitě vín si tu získaly již ve středověku obce Sedlec, Dolní Dunajovice,
Pavlov, Perná, Dolní a Horní Věstonice, Novosedly a Brod nad Dyjí. Na
vápenitých půdách v okolí Pálavy vyzrává Ryzlink Vlašský do význačné jakosti
odrůdového vína s nezaměnitelným charakterem zvláštní minerálnosti. Výbornou
jakostí tu vynikají i Rulandské bílé a Chardonnay . V hlinitějších půdách
Dunajovických vrchů se k Ryzlinku vlašskému přidává další odrůda typická pro
Mikulovsko - Veltlínské zelené. Na méně vhodných polohách to je i Müller
Thurgau a na Valticku Neuburské a Sylvánské zelené. Severně od Pálavy to
jsou obce Strachotín, Pouzdřany a Popice, známé víny Ryzlinku Rýnského,
Tramínu a Pálavy, která vznikla na Šlechtitelské stanici vinařské v Perné
podobně jako odrůda Aurelius.
Velkopavlovická vinařská podoblast
Velkopavlovická podoblast je další ze čtyř podoblastí vinařské oblasti Morava. V
centrální části podoblasti se nacházejí půdy na vápenitých jílech, slínech,
pískovcích a slepencích. Tady kralují hlavně modré odrůdy, které tu jsou
vysazeny na půdách s vysokým obsahem hořčíku. Takové viniční tratě se táhnou
od kdysi hlavního střediska oblasti - města Hustopeč přes Starovičky, Velké
Pavlovice, Bořetice, Vrbici a Kobylí do města s největší rozlohou vinic v katastru
obce - do Velkých Bílovic.
Tato krajina je srdcem produkce červených vín na Moravě. V severní části kolem
Hrušovan a Žabčic se pěstuje réva na písčitých půdách, kde se kromě
Veltlínského zeleného dobře daří Rulandskému šedému a hlavně
aromatickým odrůdám - Tramín červený, Pálava,Muškát Moravský i Müller
Thurgau. Hlavní osa viničních tratí se táhne podél dálnice v úseku Brno Břeclav. Po pravé straně to jsou nejprve Židlochovice s převahou sprašových
půd na různě modelovaném kopcovitém terénu. Židlochovice mají dlouhou
vinařskou historii. Bývaly doménou brněnských měšťanů, kteří tu zakládali své
vinice pod naším nejstarším horenským právem. Židlochovické právo bylo
vydáno v roce 1379 markrabětem Joštem. Jsou tu dobré podmínky pro získávání
velmi kvalitních vín, zejména z burgundských odrůd. Po levé straně dálnice se
objeví viniční svahy ve Velkých Němčicích a lemují dálnici až do Velkých Bílovic,
odkud pokračují na Žižkov a Prušánky. Je to řada viničních tratí prvotřídní bonity,
které vystupují z rovinaté údolnice jako první vyvýšeniny kopcovitého terénu
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oligocenních Chřibů. Viniční svahy mají jihozápadní a jižní orientaci a jsou na
podzim omývány teplými fénickými větry urychlujícími zrání hroznů. Členitou linii
viničních tratí předstupují po pravé straně prvotřídní viniční svahy táhlého hřbetu
mezi obcemi Zaječí, Přítluky a Rakvice, kde se vždy rodívala znamenitá vína
Veltlínského zeleného,Ryzlinku Vlašského a Modrého Portugalu. Za hlavní
linií viničních tratí leží výše položené vinice různě zvlněného terénu, který býval
hlavně doménou odrůdy Neuburské a Müller Thurgau. Je to Kloboucko s
obcemi Křepice, Nikolčice, Diváky, Šitbořice, Boleradice, Morkůvky a Krumvíř.
Slovácká vinařská podoblast
Slovácko leží na jihovýchodě Moravy a má velmi různorodé přírodní podmínky.
Na jihu Slovácka to je krajina zvaná Podluží, kde většina vinařských obcí leží v
údolnici řeky Moravy, kudy vanou ochlazující severovýchodní větry. Příhodná
stanoviště pro vinice jsou na úbočích terénního zlomu nad říčkou Kyjovkou nebo
na výše položených rovinatých pozemcích s lehkou půdou. Nízká nadmořská
výška a lehká půda stupňují intenzitu letních teplot, takže se dosahují vína s
výrazným odrůdovým charakterem.
Hlavně se tu daří Ryzlinku Rýnskému, Rulandskému bílému a Rulandskému
šedému a pro červená vína Frankovce, Zweigeltrebe a v obci Moravská Nová
Ves vyšlechtěné nové modré odrůdě Cabernet Moravia. Severně nad Podlužím
je členitý, kopcovitý terén s vinicemi výše položenými, kde již není tak patrný vliv
teplého jižního proudění v období zrání hroznů, a proto tam vznikají vína sice
plná, ale se svěžím charakterem, který přinášejí nejen kyseliny, ale i aromatické
látky vznikající na počátku zralosti bobulí a které se v nich zachovávají v místním
mikroklimatu delší dobu. Leží tu dvě výrazná vinařská centra - Mutěnice s
Výzkumnou vinařskou stanicí a Čejkovice s gotickou tvrzí a rozsáhlým
sklepením, které tu vybudovali v roce 1232 templáři. Sortiment odrůd tu je
bohatý. Pěstují se nejen běžné odrůdy pro bílá vína, ale i odrůdy modré, které tu
dávají v některých ročnících červená vína říznějšího charakteru. Další významné
vinařské obce jsou Hovorany, Čejč, Šardice a Terezín. Severní okraj Slovácka
tvoří na západě vinorodé stráně Ždánického lesa s obcemi Ždánice, Archlebov a
Žarošice. Vinice roztroušené řídce po kraji pak poněkud zhoustnou kolem
Kyjova, Moštěnic, Vážan a hlavně kolem Polešovic, kde na šlechtitelské stanici
vznikla odrůda Muškát Moravský a několik stolních odrůd. Severní výspou
Slovácka je Uherskohradišťsko, kde se vinice rozrostly do větších ploch hlavně v
Boršicích u Buchlovic. Setkáváme se s nimi v celé řadě obcí až k Napajedlům.
Jsou rozhozeny po krajině ve vyšší nadmořské výšce a využívají jižní stráně
kopcovitého terénu. Hlavně se tu daří Ryzlinku Rýnskému, Rulandskému
bílému, Muškátu Moravskému a odrůdě Müller Thurgau. Ve střední části
severního okraje oblasti, ale poněkud jižněji leží Bzenec, město s dlouhou
vinařskou historií. Ve Bzenci vzniklo kdysi jedno z prvních vinařských družstev,
které vešlo do obecného povědomí hlavně vínem z Ryzlinku rýnského,
nazvaným Bzenecká lipka. Nejvýchodnější část Slovácka leží na předhůří Bílých
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Karpat. Viniční tratě se odlišují od ostatních moravských vinařských podoblastí
tím, že tu je mnoho vinic vysázeno na těžkých půdách vzniklých z původních jílů.
Jsou to půdy vododržné a réva na nich čerpá výživu i v suchých létech. To
dodává vínům pocit vyšší extraktivnosti a chuťové plnosti. Do takových podmínek
se dobře hodí všechny burgundské odrůdy a Sylvánské zelené. Tam, kde je
půda kamenitá a více záhřevná, se rodí výborná vína z Ryzlinku Rýnského. V
Blatnici pod sv. Antonínkem vzniklo známkové víno Blatnický roháč spojením vín
odrůd Ryzlink Rýnský, Rulandské bílé a Sylvánské zelené. V sousedství
Blatnice jsou rozsáhlé vinice v obci Lipov. Správním střediskem kraje byla vždy
Strážnice, které udělil horenské právo roku 1417 Petr z Kravař. I Strážnice má,
podobně jako Blatnice, řadu výborných viničních tratí, které sousedí s vinicemi
obce Petrov, kde se nachází chráněná lokalita zajímavých staveb vinných
sklepů, zvaná "Plže".
Vinařská oblast ČECHY
Vinařská oblast ČECHY patří k nejsevernějším výspám evropského
vinohradnictví. Praha leží na 50° severní šířky stejně jako Wiesbaden v Porýní.
Největšího rozvoje dosáhlo české vinařství za vlády Rudolfa II., kdy bylo v
Čechách kolem 3.500 ha vinic. Tehdy bylo nejvíce vinic v Praze a okolí, v
Mělníku, Litoměřicích, Mostě a v Lounech. Iniciátorem rozvoje českého vinařství
se stal císař Karel IV., který mu dal základ svými nařízeními z roku 1358.
V současnosti je nejvíce vinic v okolí Mělníka, Litoměřic a Mostu. Průměrná roční
teplota na Mělnicku je 8,7°C, průměrná suma aktivních teplot nad 10°C je
2.745°C, průměrné roční srážky činí 547 mm. Dá se počítat s tím, že 2/3 ročníků
bude pro jakost vín příznivých a 1/3 méně příznivých. Území této oblasti osázené
vinicemi není souvislé, ale skládá se z jednotlivých příhodných lokalit ležících na
chráněných jižních svazích v nižší nadmořské výšce, většinou rozprostřených
kolem toků českých řek Vltavy, Labe, Berounky a Ohře. Větší proměnlivost
počasí v jednotlivých ročnících vedla odjakživa české vinaře k dlouholetému
uchovávání a zrání vín na sudech.
Mělnická vinařská podoblast
Mělnická podoblast je jednou ze dvou podoblastí vinařské oblasti ČECHY . Patří
sem vinice Mělnicka, Roudnicka, Prahy i Čáslavska, ležící většinou na půdách s
vápenitým podložím nebo na štěrkopískových náplavech.
Mělnické vinice leží většinou na vápenitém podkladu vrstev opuky, která je místy
překryta hlinitopísčitými náplavami. Půdy jsou lehčí, záhřevné a poskytují
výborné podmínky pro pěstování modrých odrůd. To vystihli dobře zdejší vinaři
již ve středověku a soustředili se hlavně na pěstování odrůdy Rulandské modré,
která sem přišla z Burgundska spolu s tamními vinařskými rodinami, od nichž se
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domácí obyvatelstvo učilo pěstovat révu po burgundském způsobu. Teprve v 19.
století se ve zdejších vinicích objevil Ryzlink Rýnský a z modrých odrůd Modrý
Portugal a Svatovavřinecké. Zejména v 15. a 16. století proslula mělnická
červená vína lahodností, jak uvádí Pavel Stránský v roce 1633, a hojně se vozila
na pražský trh. I na Roudnicku bývala vždy převaha červených vín. Ale na
těžkých jílovitých půdách tu bývala vždy znamenitá vína ze Sylvánského
zeleného. V Praze se dochovalo několik vinic v tradičních polohách v Troji, jižně
od Prahy v Karlštějně, kde je výzkumná vinařská stanice, která se zabývá
uchováním a studiem genofondu révy vinné. Dnes tvoří většinu ploch vinic této
podoblasti odrůda Müller Thurgau.
Litoměřická vinařská podoblast
Litoměřická podoblast je jednou ze dvou podoblastí vinařské oblasti ČECHY .
Velkým soupeřem Mělníka v obchodu na Labi byly vždy Litoměřice. Stejně tak
soupeřila tato města i v obchodu vínem, hlavně na trzích v Praze.
Historie vinařství na Litoměřicku sahá do nejstarších dob osídlení krajiny českým
obyvatelstvem a současně do období šíření křesťanství. Darovací listina
Spytihněva II. z roku 1057 hovoří o nadaci kolegiátnímu kostelu sv.Štěpána v
Litoměřicích a uvádí darování vinic i s vinaři. Ve středověku byly Litoměřice po
Praze druhým největším vinařským městem v Čechách. V jejich katastru bylo
400 ha vinic a vinice byly všude v okolí, zejména v labském údolí. Tam byly v
Žernosekách vyhloubeny rozměrné vinné sklepy řádem cisterciáků v roce 1251
a založeny vinice v romantické části údolí při vstupu Labe do Českého středohoří
skalní průrvou zvanou Česká brána (Porta bohemica). Žernosecké vinice se
proslavily zejména výbornými bílými víny z Ryzlinku Rýnského, Rulandského
bílého i Rulandského šedého a víny z odrůdy Müller Thurgau z vinic pod
Lovošem. Podloží vinic Litoměřicka a Mostecka je často čedičové, na nižších
částech svahů vápenité. Ve vinicích mosteckých se osvědčila réva jako
rekultivační plodina na výsypce hnědouhelného lomu Habrák. Osvědčily se tam
odrůdy Ryzlink Rýnský, Rulandské šedé, Müller Thurgau, Rulandské modré,
Svatovavřinecké a Zweigeltrebe. Kdysi velké vinařství města Louny bývalo
známé víny z Tramínu. Vína z Tramínu bílého, kdysi zvaného Brynšt, bývala v
litoměřické podoblasti dosti hojná a byla velmi oceňována, zvláště jako vína
vyzrálá několik let na sudech.
Informace o významných vinařstvích, která nabízejí prohlídky, exkurze a
ochutnávky, naleznete v informačních centrech následujících radnic:
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Vinařská oblast
Znojmo

Kontakty
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
oddělení Znojemské Besedy
Obroková 10 - tel./fax +420 515 222 552,
e-mail: tic@beseda.znojmo.cz
web: http://tic.znojmocity.cz

Poštovní adresa:. Znojemská Beseda, P.O.Box 14,
Masarykovo náměstí 22, 669 01 Znojmo,
Ivančice

Mikulov

Velké Pavlovice

Valtice

Uherské Hradiště

Strážnice

KIC IVANČICE
Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax +420 546 451 870, 546 419 429
e-mail: kic@selfnet.cz
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Náměstí 30, 692 01 Mikulov
tel./fax: +420 519-510 855
E-mail: tic@mikulov.cz
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Hlavní 9, 691 06 Velké Pavlovice
tel./fax: +420 519 428 149
e-mail: infocentrum@velke-pavlovice.cz
web: http://www.velke-pavlovice.cz
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
náměstí Svobody č. 4, 691 42 Valtice
tel./fax.: +420 519 352 978
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 525 525, 572 525 526,
572 525 528
Fax: +420 572 525 527
e-mail: mic@uherske-hradiste.cz
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice
tel.: +420 518 306 011
fax: +420 518 306 012

Důležité odkazy: http://www.wineofczechrepublic.cz/, http://www.cechcv.cz/,
http://www.sommeliers.cz/

Tradiční pokrmy
V České republice máme velký počet tradičních pokrmů. V některých případech
mají jednotlivé regiony své typické pokrmy, které občas přešly do celonárodní
kuchyně nebo se vyskytují i v kuchyních sousedních zemí, jako například
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knedlíky, jablečný závin nebo kyselé zelí. Mezi velmi známé pokrmy, které určitě
stojí za to zmínit před návštěvníky České republiky, patří například.
Předkrmy nebo malá jídla k pivu
Nakládaný hermelín (sýru typu Camembert) – Hermelín se obvykle nakládá
v láku z oleje a octa a podává s černým pepřem, bobkovým listem, cibulí a
pálivými papričkami.
Zavináč – Jídlo k pivu připravené ze stočeného herinku, cibule, zelí, případně
další zeleniny, které se servíruje po jednotlivých plátcích.
Utopenec – Spolu s nakládaným hermelínem a zavináčem typické jídlo české
hospody. Utopenec je připraven z buřtů nakládaných v jemně nasládlém
octovém láku. Stejně jako hermelín se podává s cibulí a černou paprikou.
Hlavní jídla
Vepřová s knedlíkem a se zelím, neboli vepřo, knedlo, zelo – jedno z
nejznámějších českých jídel, často považované za jídlo národní. Tento pokrm
nalezneme ve všech českých hospodách. Dobře se tráví s kvalitním pivem.
Kachna s knedlíkem a zelím – jde o velice chutnou obdobu výše uvedeného
pokrmu. Návštěvníkům České republiky však zabere nějaký čas, než najdou
restauraci, která kachnu servíruje.
Ovocné knedlíky – servírují jako hlavní jídlo nebo také jako dezert. Jejich náplní
je typicky české ovoce, jako borůvky, švestky, jahody, meruňky a podobně.
Podávají se obvykle s cukrem, rozpuštěným máslem a strouhaným tvarohem.
Smažený kapr – jedná se o tradiční český vánočním pokrm, ale v řadě
restaurací ho podávají i mimo vánoční sezonu. Češi jedí smaženého kapra
s bramborovým salátem. Za nejkvalitnější jsou považováni kapři z jihočeských
rybníků.
Bramborová polévka – vedle brambor jsou její typickou ingrediencí sušené
houby, kořenová zelenina a jako koření majoránka.
Houby (připravené na mnoho způsobů) – Češi používají nejrůznější druhy hub
k přípravě houbových omáček a polévek či smažených houbových jídel.
Dezerty
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Jablečný závin – zvaný také štrúdl, se připravuje i v Německu a Rakousku. Je
to sladké jablečné pečivo a může se podávat teplý nebo studený. V restauracích
se často podává také se šlehačkou nebo vanilkovou zmrzlinou.
Rakvičky – pro cizince v překladu poněkud morbidní název velmi sladkého
křehkého zákusku podávaného se šlehačkou
Chov ryb
Jak jsme uvedli výše, jižní Čechy, zvláště oblast okolo Třeboně a Českých
Budějovic, jsou tradičním místem chovu ryb. Chovné rybníky jsou součásti
krajiny i v jiných regionech. Některé společnosti, které je provozují, proto začaly
nabízet prohlídky s výkladem a poskytují návštěvníkům informace o rybářství
v České republice.
Odkazy na sdružení/společnosti, které hrají aktivní úlohou v propagaci českého
rybářství:
http://www.rybsvaz.cz/?page=odkazy_sekce&sekce=12
http://tabor.rybarstvi.cz/struktura.html
http://www.fisch.cz/
http://hluboka.rybarstvi.cz/index_cz.html
Sběr hub
Mnoho Čechů v houbařské sezoně, která zde trvá od jara až do podzimu, tráví volný
čas sběrem hub. Turisté relativně často navštěvující Českou republiku mohou požádat
své přátele, zda by s nimi mohli jít na houby. Dostane se jim nezapomenutelného
zážitku. Důležité odkazy: http://www.myko.cz/
Všeobecné odkazy

Výše uvedený text přináší informace o konkrétních stravovacích návycích a
kulinářských tradicích České republiky. Na internetu lze nalézt množství
informačních webů o restauracích, kavárnách či barech. Ne vždy však obsahují
úplné informace, což vzhledem k rychle se měnící gastronomické mapě není
ani možné. Doporučení konkrétní restaurace či kavárny vyžaduje místní znalost.
Přesto uvádíme několik odkazů:
http://www.rest2000.cz/
http://www.ceske-hospudky.cz/,
http://www.pruvodce.com/restaurace/
http://www.toppub.cz/hospody_view.php?sekce=hospody
Jako jeden z nejobjektivnějších zdrojů hodnocení restaurací bývá často uváděn
Maurerův Grand Restaurant - http://www.grand-restaurant.cz/. Je to nezávislý

průvodce po nejlépe hodnocených restaurantech v Praze a České republice.
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Server umožňuje vyhledávání nejen podle názvu restaurace nebo lokality, ale
také podle typu kuchyně, kterou v dané restauraci nabízejí, a dalších služeb.
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Kapitola 10
Kulturní a zábavné programy, regionální historie
a regionální rozvoj
Významnou výhodou České republiky v oblasti turismu je oproti jiným zemím
velký počet kulturních a historických památek. Navíc v České republice funguje
velké množství kulturních programů nejen národního, ale i světového významu.
Ačkoliv není náplní práce zaměstnanců čerpacích stanic vědět o všech kulturních
událostech v České republice, je chvályhodné, když dokáží zákazníkům
poskytnout informace o místu a datu konání alespoň některých kulturních akcí.
Následující text obsahuje informace připravené pro zahraniční turisty a rozdělené
do tematických kategorií, považovaných podle agentury CzechTourism
v komunikaci s návštěvníky České republiky za prioritní.
Praha
Praha je kouzelným městem mostů, chrámů a věží, ale i moderní evropskou
metropolí, která se zhlíží již více než deset století v hladině řeky Vltavy. Praha je
také městem jedinečné symbiózy různých architektonických stylů a metropolí
plnou romantických uliček či stavitelských pokladů v historickém centru.
Turistická informační centra:
- Staroměstská radnice
- Na Příkopě 20
- hala Hlavního nádraží v Praze
- Malostranská mostecká věž (pouze v letní sezoně)
obecné informace v češtině, němčině a angličtině
otevřeno po - pá 8 - 19 hod.
tel.: 12 444 nebo www.pis.cz - Pražská informační služba
Praha pro mladé

Hlavní město České republiky se co do rychlosti a dynamiky rozvoje řadí mezi
nejprogresivnější regiony v Evropě. Během deseti let byl setřen letitý rozdíl mezi
socialistickým těžkopádným městem a moderní evropskou metropolí.
Po české metropoli se dobře cestuje kvalitním systémem městské hromadné
dopravy. Tři linky podzemní dráhy tvoří páteř dopravy, na kterou je napojena
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hustá síť tramvají a navazujících městských i příměstských autobusů. I do
vzdálenějších míst od centra je dobré spojení v denních i nočních hodinách.
Praha je finančně dostupná širokému spektru mladých lidí. Hlavně studenty
potěší dostatečná kapacita ubytovacích zařízení v nižších cenových relacích.
Ve všech větších dopravních terminálech jsou kanceláře s nabídkou ubytování
v soukromí, hostelech, penzionech a hotelech ve městě nebo jeho blízkém
okolí. Praha láká také příznivými cenami základních potravin, věcí denní
potřeby a hustou sítí rozmanitého občerstvení typu fast food na standardní
evropské úrovni. Na hlavních turistických trasách se nachází mnoho českých
i zahraničních restaurací. Vyplatí se ale opustit ověřené turistické trasy a vplout
do tichých uliček centra i předměstí, které jakoby odstrčené od turistického
ruchu rády přivítají náhodné hosty v místních restauracích, hospůdkách, barech
a čajovnách. Mnohé překvapí také cenami výrazně se lišícími od cenové hladiny
v okolí exponovaných turistických tras. Mezinárodní studentské průkazy uznává
řada muzeí, galerií, divadel a multiplexů. Nyní malý tip pro inspiraci!
Návštěva klasických pamětihodností
Areál Pražského hradu (katedrála sv. Víta - Zlatá ulička) - Loreta - Strahovský klášter - Karlův
most - Staroměstské a Václavské náměstí - Josefov (Židovské město) - vyhlídka na Prahu
z vysílače na Žižkově
Romantická procházka
Vrch Petřín a rozhledna s bludištěm - zahrady Pražského hradu - Valdštejnská zahrada Ledeburská a Malá pálffyovská zahrada - pražské ostrovy - půjčovna loděk na Vltavě - Kampa
(Lennonova zeď) - areál parků na Letné - ZOO - lesopark Stromovka - areál Trojského zámku
Posezení u kávy (kavárny)
Slavia, Louvre, Flambe, Cafe cafe, Duplex, Cafe Milena, Ebel
Pohoda čajoven
Dahab, Dobrá čajovna, Dobrá čajovna u čajovníka, Růžová čajovna, Malý Buddha, Long life,
U Zeleného čaje, U Zlatého kohouta
Dobré jídlo v dobrých restauracích
Solidní nejistota, Ostroff, Potrefená husa, Duplex, U Sedmi švábů, Flambé, Cantina, Nebozízek,
U Fleků, Novoměstský pivovar, Vysmátý zajíc, U Sádlů
Pohyb dle přání
Bazény: Letňany Lagoon, Lázně AXA, YMCA, Slavia Praha, Výstaviště, Podolí; Tenis: sportovní
centrum Čechie Karlín, areál Štvanice, areál Cibulka; Sport: Pasáž u divadla, Sport centrum
Duo, Hit; fitness Flora, Bowling Ran
Ve víru hudby, tance a dobré zábavy
Radost FX, Roxy, Klub Lávka, Karlovy lázně, Malostranská beseda, Lucerna Music Bar, Club
Duplex, Club Mecca, jazz club Železná, jazz club Agharta, jazz club Reduta.
Večer s filmovými novinkami v pražských multiplexech
Village Cinemas Anděl a Černý Most - Palace Cinemas Nový Smíchov, Slovanský dům,
Hostivař a Letňany - Cinema City Zličín.
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Další informace:
www.dpp.cz
- pro snadnější pohyb po Praze - Dopravní podnik
www.cokdyvpraze.cz
- program akcí v Praze
www.fanonline.cz
- informační server o kulturním dění hlavně pro mladé v Praze /sport, divadlo, muzikály/
www.fanonline.cz/list.asp?sekce=prazske_kluby
- kompletní informace o pražských klubech s odkazy
www.fanonline.cz/RozcestiKina2.asp
- kompletní přehled kin a filmů
Kluby:
www.radostfx.cz
- house, soul, funk, r`n`b
www.roxy.cz
- jungle, drum`n`bass, chill out
www.lavka.cz
- disco, rock
www.jazzinprague.com
- jazz
www.palacakropolis.cz
- house, lation, breakbeat, underground garage, dancehall, dub, reggae
www.karlovylazne.cz
- disco, house, dance, techno
www.mecca.cz
- house, techno
www.duplex.cz
- disco
Bary a hospůdky
www.ceske-hospudky.cz
- informační server o českých hospůdkách
www.solidninejistota.cz
www.ufleku.cz
www.jagrsportbar.cz
www.joshuatree.cz
www.musicbar.cz
www.musicbar.cz/futurum
Multikina
www.palacecinemas.cz
www.villagecinemas.cz
Nákupní centra
www.myslbek.com
www.palacflora.cz
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Historická Praha

Počátky osídlení území Prahy sahají do starší doby kamenné. Výšiny nad
Vltavou byly osídleny lidmi neznámého kmene a jejich potomci postupně
zabydlovali všechna další místa v okolí tvořící obvod vltavského meandru.
Existenci slovanského sídliště na konci předhistorické doby v Praze dokladují
nálezy šperků, které se ve tvarech shodují se zlatnickou prací Velkomoravské
říše.
Založení Pražského hradu, zbudování křesťanského kostela Panny Marie uvnitř
jeho opevnění a povýšení Hradu na hlavní sídlo rodu Přemyslovců dalo sídlištím
v Pražské kotlině na sklonku 9. století nové poslání. Pražský hrad se stal
středem českého knížectví a vzestup moci přemyslovských knížat spolu
s výhodnou polohou nad přechody důležitých obchodních stezek přes řeku
Vltavu z něho učinil nejdůležitější místo v zemi.
Proměna rozdrobené aglomerace v "podhradí" ve skutečné, opevněné
a privilegované město vrcholného středověku trvala tři století. Epocha dozrávání
se z historického hlediska nazývá epochou románskou. O význam
hradčanského hradiště se zasloužil první historicky známý český panovník
Bořivoj. Praha se stala městem na přelomu 12. a 13. století. Staré Město
pražské, které se na konci 13. století sloučilo s Menším Městem, vzniklo po roce
1320. Počátkem 14. století vzniká další pražské město - Hradčany.
Povznesení pro Prahu znamenala vláda Karla IV. (1346 - 1378). Z města se
stalo největší středisko Evropské říše a po Římu i druhá metropole křesťanstva.
Karel IV. dal postavit kamenný Karlův most přes řeku Vltavu (r. 1357), zřídil
Karlovu univerzitu (r. 1348) a téhož roku i Nové Město pražské. Po smrti Karla
IV. přebírá vládu nad zemí jeho syn Václav IV. Praha se stává jedním
z nejkrásnějších a nejvelkolepějších měst světa, jež plně zasluhovalo označení
Řím severu. Vzhled Prahy se nezměnil dalších dvě stě let.
Až doba jagellonská dovršila obraz gotické Prahy. S vládou Habsburků přišel do
Prahy duch renesance. Rezidenční lesk jí vrátil císař Rudolf II. Avšak rány
dopadající na České země po porážce protestantských stavů v roce 1620 se
nevyhnuly ani Praze. Habsburské vítězství na Bílé hoře posadilo na trůn
Ferdinanda II. a z města se stala provincie bez významu i moci. Ani první žena
na českém trůně Marie Terezie (1740 - 1780) nevnesla naději na jeho oživení.
Doba Josefa II. poznamenala krásné město rušením klášterů a kostelů i těžkým
národnostním útiskem.
Postupující rekatolizace s sebou přinesla stavbu nových kostelů a klášterů
v barokním slohu. V tomto slohu byla postavena i řada paláců, jež dodnes tvoří
výraznou dominantu města. V převratných změnách slučování pražských měst
a obcí po roce 1784 přišla na řadu nová forma měšťanského klasicismu.
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Romantismus vnesl svěží vzduch do pražských zahrad a parků. Slohem doby
poloviny 19. století se stala nová renesance předešlých stylů, která ovlivnila
výtvarnou architekturu celé Evropy, Prahu nevyjímaje. Neorenesanční styl
symbolizoval znovuzrození českého národa a uplatnil se především na stavbách,
jež byly těsně spjaty s českou národní kulturou (Národní muzeum, Národní
divadlo, Rudolfinum). Zároveň se Praha loučila se starým opevněním.Okolo roku
1900 má Praha téměř dvě stě tisíc obyvatel, podobu města ovlivňuje pražská
secese. Praha patří k největším městům rakousko-uherské monarchie.
28. října 1918 se Praha stává hlavním městem nového samostatného
Československého státu.
S novou dobou přichází do města moderní architektonické slohy funkcionalismus, kubismus a konstruktivismus. Do dnešní doby se ve městě
zachovalo unikátní seskupení kubistických domů na břehu řeky Vltavy pod
Vyšehradem.
Rozvoj české metropole přerušila druhá světová válka a okupace. Nabytou
svobodu vzápětí zadusil komunistický útlak, který znamenal padesátiletou éru
"socialistického budování".
V závěru minulého století (roku 1992) je historické centrum Prahy zapsáno do
prestižního seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Do nového milénia
vstupuje jako hrdá sebejistá metropole, která dostává do vínku nová a
mimořádně zdařilá architektonická díla.
Důležité internetové odkazy:
www.aneris.cz/cz/praha_03.html
- stránky plné fotek historické Prahy
www.10-stoleti-architektury.cz/_regiony_1.html
-stránky o Praze a některých jejích architektonických památkách
www.pragensia.tiscali.cz/art.asp?id=1
- stránky o historii v Praze
virtual tour
- virtuální procházka po Starém Městě
www.pis.cz/c/index.html
- stránky Pražské informační služby
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Praha kulturní
Město bylo odnepaměti kolébkou české, německé a židovské kultury. Vzájemnou
symbiózu kultur násilně přerušily události druhé světové války (holocaust, odsun
německého obyvatelstva) a studená válka, která na dlouhá léta izolovala město
i celou zemi od demokratického světa a podstatně také omezila kulturní nabídku,
i když zajímavé akce a projekty se zde konaly i v té době. Od roku 1989 Praha
opět žije dynamickým kulturním a společenským životem. Je hostitelkou mnoha
mezinárodních kulturních i sportovních akcí. Desítky muzeí a galerií lákají hosty
stálými expozicemi či příležitostnými výstavami skvostů výtvarného umění
a uměleckých řemesel všech dob i územních proveniencí. Praha je také centrem
českého univerzitního školství. Karlova univerzita (1348) patří mezi nejstarší
vysoké školy na kontinentě.
Pro podrobné informace doporučujeme navštívit následující servery:
Pražský hrad

www.hrad.cz

Pražské jaro

www.festival.cz

Národní galerie

www.ngprague.cz

Národní divadlo

www.narodni-divadlo.cz

Česká filharmonie

www.ceskafilharmonie.cz

Státní opera Praha

www.operainpictures.webpark.cz

Památník národního písemnictví

www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

Strahovský klášter

www.strahovmonastery.cz

Laterna Magica

www.laterna.cz

Bertramka

www.bertramka.cz

Tanec Praha

www.tanecpha.cz

Pražský podzim

www.pragueautumn.cz

Svět knihy

www.svetknihy.cz

Pražský mezinárodní maratón

www.pim.cz

Doprava po Praze

www.idos.cz
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Lázně
Na území státu vyvěrají jedinečné minerální prameny, které jsou již od počátku
15. století využívány k léčebným účelům. Lázeňská města se rozkládají v
malebných krajinných oblastech, jsou přitažlivá svým urbanistickým pojetím a
specifickou lázeňskou architekturou. Některé lázeňské domy se chlubí i
původním vybavením.

Nahlédněme trochu do historie. Rozvoj lázeňství, k němuž dochází koncem
osmnáctého století, je těsně spjat s pokrokem vědy a techniky i s rozvojem
společenské komunikace. Jsou stavěny velké lázeňské domy a kolonády,
dochází k zastřešování zřídel. Vzhled lázeňských míst je čím dál více ovlivňován
systematičností a architektonickým sjednocováním. Velká pozornost začíná být
věnována kvalitě přírodních zdrojů, stále častěji bývají prováděny chemické
analýzy a průzkumy pramenů. Jedná se o velmi dynamické období. Přestože zde
vládne tvrdá konkurence, podnikatelům se daří. Do lázní jezdí nejvybranější
klientela. Karlovy Vary a Teplice v Čechách se dodnes prezentují návštěvami
cara Petra Velikého, Albrechta z Valdštejna či anglického krále Eduarda VII.
V modernější historii se častými hosty českých lázní stávají i velikáni evropské
kultury, například Goethe, Schiller, Chopin, Beethoven, Wagner aj. Avšak
nesmíme zapomenout ani na klientelu z řad aristokracie, průmyslníků,
obchodníků nebo bankéřů…
Zatímco osmnácté století je dobou vzniku a rozvoje lázeňství, století devatenácté
patří jeho rozkvětu. Jsou dostavovány a modernizovány lázeňské komplexy, na
svět přichází řada nových léčebných metod, lázeňské procedury se více
specializují. Díky své léčebné účinnosti začíná být české lázeňství pojmem.
Lázeňské pobyty se stávají jistou známkou společenského postavení, lázeňská
města se proměňují ve společenská i kulturní centra a křižovatky cestovního
ruchu.
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Devadesátá léta minulého století otevírají českému lázeňství nové obzory. Se
změnou životního stylu dochází k rozšíření standardní nabídky léčebných pobytů
o nové formy relaxačních, regeneračních, zkrášlovacích a antistresových
programů, které vhodně doplňuje široká škála sportovních aktivit (golf,
cykloturistika, pěší turistika, fitness, tenis aj.). Tyto speciální rozšířené programy
nabízí přibližně čtyřicet lázeňských míst v České republice.
Důležité internetové odkazy:
http://www.spas.cz/ (Sdružení lázeňských míst)
http://www.czecot.com/cz/?id_tema=4 (Katalog českých lázní a lázeňských zařízení)

Odkazy na nejvýznamnější lázeňská centra:
http://www.karlovyvary.cz/
http://www.marianskelazne.cz/cs/
http://www.franzensbad.cz/
http://laznekynzvart.cz/his_laz.php
http://www.lazneteplice.cz/cz/
http://www.luhacovice.cz/page/1333.lazne-luhacovice/
http://www.llb.cz/ (Lázně Bohdaneč)

Kouzlo hradů a zámků
České země oplývají mimořádně velkým bohatstvím kulturních památek. Více
než dva tisíce dochovaných hradů a zámků tvoří nejen svým množstvím, ale
především umělecko-historickou hodnotou jednu z nejvýznamnějších součástí
kulturního dědictví.

Většina hradů a zámků je u nás v rukou státu, i když mnohé byly navráceny
svým původním majitelům z řad šlechtických rodů a církevních institucí. V mnoha
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případech se tito staronoví vlastníci pustili do úprav objektů podle původních
dispozic a po jejich dokončení památky opět zpřístupnili veřejnosti.
Hrady a zámky jsou dokladem vysoké úrovně tehdejšího stavitelství. Navíc bývají
vybaveny bohatými uměleckými sbírkami, např. vzácnými kolekcemi obrazů,
zbraní, porcelánu, skla či kolekcemi předmětů uměleckého řemesla. V současné
době je téměř šedesát hradů, zámků a zřícenin zapsáno do seznamu národních
kulturních památek a některé památky také do Seznamu světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO.
Od nejranějších dob českých dějin se v samém srdci Evropy budovala feudální
sídla obranného charakteru proti ničivým nájezdům ze sousedních zemí.
Obranné hrady byly stavěny na špatně přístupných skalách a kopcích nebo byly
obklopeny vodním příkopem. V okolí hradů a jejich zřícenin jsou dodnes patrné
zbytky obléhacích prací. Jedná se o tábory a palebná postavení, jež v současné
době tvoří různě mohutné valy a příkopy. Počátkem třicátých let 13. století
dochází ke zlomu v budování těchto feudálních sídel. Na mnoha místech země
začínají růst hrady královské či první hrady šlechtické, které již neplní pouze
obrannou funkci, ale také reprezentativní.
V polovině 16. století s nástupem nového způsobu života se začínají stavět
komfortní zámky, z nichž mnohé jsou obklopeny nádhernými parky a zahradami,
ve kterých se nacházejí nejen vzácné dřeviny, ale také sochařské
a architektonické objekty.
Na území Čech, Moravy a Slezska se dochovaly všechny typy středověkých
hradů a zámků. Najdeme zde jak stavby slohově čisté, tak i objekty v zajímavých
pozdějších přestavbách. Mnohé z těchto památek zvyšují svou přitažlivost
doplňkovými programy. Pro návštěvníky se pořádají noční prohlídky, středověké
turnaje i hostiny, mezinárodní hudební festivaly a soutěže. Některé zámky byly
přeměněny v hotelová zařízení.
Hrady a zámky v České republice jsou tak atraktivní, že o ně neustále projevují
zájem nejrůznější české i zahraniční televizní a filmové štáby.
„Cesta po hradech a zámcích“ je součástí romantické cesty, která začíná
v Mannheimu a končí v Praze. Na našem území ji tvoří devět míst, jež nabízejí
průřez tisíciletého vývoje architektury.
Některé zámecké objekty lze objevit i v rámci nabídky kongresové turistiky.
Těmto aktivitám se mimo jiné věnují zámky Mostov u Chebu, Sychrov na
Liberecku a Dětenice na Jičínsku.
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Církevní památky
Velká část architektonického dědictví České republiky sestává z církevních
památek a poutních míst. Přestože římskokatolické kostely, kláštery, kaple
a poutní místa tvoří naprostou většinu církevních památek na území ČR, nachází
se zde i řada památek židovských a pravoslavných. Církevní architektura prošla
v našich zemích velmi dlouhým vývojem, který trval více než tisíc let.

Počátky křesťanství v českých zemích sahají do konce 9. století. Jsou spojeny
s příchodem Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a poté přijetím křesťanství
knížetem Bořivojem i jeho ženou Ludmilou. V té době nechávají panovníci stavět
první kostely. Postupně začínají přicházet na Moravu a do Čech první řeholní
řády, které zde zakládají kláštery jako nová střediska vzdělanosti a kultury.
Uctívání svatých patřilo v katolické církvi k nejzávažnějším projevům
náboženského kultu. Tento kult byl na dlouho přerušen husitstvím a jeho
obrozenectvím. K návratu kultu uctívání svatých došlo až po více než dvou
stoletích, a to v souvislosti s rekatolizací Čech, jež vrcholila v 18. století. Čechy
a Morava byly přeměněny v přísně katolickou zemi, do netušených rozměrů se
rozrostl mariánský kult, který se projevoval ve stavbě velkých veřejných chrámů,
nebývalého počtu děkovných sloupů i poutních míst (více než tři sta
dochovaných) na celém území Čech a Moravy.
Nejuctívanějším světcem byl Jan Nepomucký, jehož socha nesměla chybět na
žádném z mostů ani na žádné návsi. Do dnešní doby se však dochovala pouze
část církevních památek. Mohou za to nejen četné války a požáry, které po
staletí postihovaly české země, ale především vláda Josefa II. na konci
18. století, jenž zakázal poutě a masově rušil kostely, kláštery i ostatní církevní
památky. Další ranou bylo čtyřicet let komunistického režimu. Díky jeho nezájmu
a nepochopení zchátraly a někdy byly dokonce zcela zničeny stovky církevních
staveb. V současné době dochází k jejich obnově a oživování tradičních poutí
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i mariánských slavností.Nejvýznamnější a historicky nejproslulejší církevní
památky České republiky byly zapsány do seznamu světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO (Kutná Hora, historické jádro Prahy, Kroměřížské
zahrady, Zelená Hora). Více v rubrice Regiony.
Židovské památky
Židé se začali usazovat v českých zemích v 9. století. Své tradice udržovali na
mnoha místech v Čechách i na Moravě. Tisíciletá přítomnost této početně
nepříliš silné, avšak kulturně výrazné pospolitosti nemohla zůstat beze stopy,
o čemž svědčí ghetta, synagogy, hřbitovy, knihy, rukopisy a umělecké předměty,
jež se dochovaly až do současnosti. Mnoho památek však navždy zaniklo.
Židovské památky byly ničeny fanatiky již za křížových výprav v jedenáctém
a dvanáctém století. Byly likvidovány po pogromech nebo po vypovězení
židovského obyvatelstva z místa. Od poloviny 19. století došlo ke zrušení
dosavadní segregace a původní židovské čtvrti byly buď zbořeny, nebo
přestavěny a modernizovány. Dokladem jejich původní podoby je unikátní velká
čtvrť v Třebíči, která se dochovala v původní urbanistické skladbě z dob
pozdního středověku se dvěma synagogami a hřbitovem. Později židovské
objekty ničili ve velkém nacisté, ale podepsal se na nich i nezájem společnosti
v době komunismu.
První synagogy na našem území byly zřejmě prosté srubové stavby. Jedna
z nich se sice až v pozdější přestavbě na obytný dům zachovala ve Vlachově
Březí. Ve středověku začaly být nahrazovány původní srubové stavby zděnými,
z nichž nejstarším dochovaným židovským objektem je gotická Staronová
synagoga v Praze z poloviny 13. století. Dále zůstaly dochovány stavby gotické
a renesanční (Pinkasova či Vysoká synagoga, synagoga v Dolní Kounici u Brna
a v Holešově). Z barokních či rokokových se zachovala například synagoga
v Boskovicích. Na území České republiky objevíme stavby klasicistní i empírové,
avšak nejpočetněji jsou zastoupeny synagogy postavené v historizujících slozích,
například Maiselova synagoga v Praze. Své zástupce tu mají i synagogy se
secesními prvky a v maurském slohu, ale také ve stylu funkcionalismu. Prvky
kubismu vykazuje synagoga v Milevsku. Nejnovější synagoga byla postavena
v letech 1937 - 1938 v Kamenici nad Lipou.
V současné době je v České republice zachováno přes dvě stě synagog, z nichž
jen jedna v Brně a dvě v Praze (Staronová a Jubilejní) slouží dodnes
k bohoslužbám.
V Praze vzniklo v roce 1906 Židovské muzeum (www.jewishmuseum.cz).
V Terezíně na Litoměřicku je otevřena stálá expozice Muzea Ghetta
(www.pamatnik-terezin.cz).
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Kraje České republiky – atraktivní lokality
Seznam tvoří turisticky nejatraktivnější lokality, které lidé nejčastěji navštěvují
nebo je doporučují jiným osobám. Doufáme, že jako poskytovatel informačních
služeb turistům cestujícím po České republice zmíníte nejen některé
z uvedených míst, ale také mnoho dalších atraktivních lokalit ve vašem okolí.
Kraj
Praha

Lokalita/objekt

URL

Pražský hrad
Historické centrum Prahy
Židovská čtvrť
Obecní dům

http://www.kehilaprag.cz/

Vyšehrad
Středočeský
kraj

Ústecký kraj

Karlovarský
kraj

http://www.hrad.cz
http://www.hrad.cz/cz/prazsky_hrad/navsteva
_hradu.shtml
http://www.pis.cz/cz/praha/pamatky/nejznamej
si_prazske_pamatky

Dobříš, zámek
Konopiště, zámek
Karlštejn, hrad
Kutná Hora, chrám Sv.
Barbory
Kokořín, hrad a chráněná
přírodní oblast

http://www.obecnidum.cz/
http://www.praha-vysehrad.cz/
http://www.hrady.cz/index.php?OID=689
http://www.zamekdobris.cz/
http://www.zamek-konopiste.cz/
http://www.hradkarlstejn.cz/
http://www.kutnahora.cz/index.php?sec=3&ci
d=61
http://www.kokorin.cz/

Louny, historické centrum
– Žatecká brána, chrám
sv. Mikuláše

http://www.mulouny.cz/

Ústí nad Labem, hrad
Střekov

http://www.hradstrekov.cz/
http://www.usti-nl.cz

Terezín, památka obětí
holocaustu

http://www.terezin.cz

Teplice, lázně

http://www.teplice.cz

České Švýcarsko, národní
park

http://www.ceskesvycarsko.cz/
http://www.npcs.cz

Karlovy Vary, historické
centrum – lázeňská
kolonád

http://www.karlovyvary.cz

Cheb, hrad a historické
centrum

http://www.mestocheb.cz/pamatky.asp

Loket, hrad

http://www.loket.cz/hrad_loket.php

Ostroh (Seeberg), hrad

http://hrady.dejiny.cz/ostroh/index.htm

Teplá, klášter

http://www.klastertepla.cz/
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Plzeňský kraj

Jihočeský kraj

Kraj Vysočina

Kozel, státní zámek

http://www.zamek-kozel.cz/

Národní park Šumava

http://www.npsumava.cz/

Plzeň, historické centrum

http://info.plzen-city.cz/

Chodsko, příhraniční
chráněná oblast
Hracholusky, vodní nádrž,
sportovní areál
Český Krumlov, historické
centrum
České Budějovice,
historické centrum
Třeboň – historické
centrum, zámek,
biosférický fond UNESCO
Slavonice – historické
centrum
Písek, historické centrum,
kamenný most
Chýnovské jeskyně
Zelená Hora u Žďáru nad
Sázavou, klášter
Telč, historické centrum
Nové Město na Moravě,
běžecký areál
Světlá nad Sázavou,
zámek a sklárny
Třebíč, historické centrum
– památky UNESCO

Jihomoravský
kraj

Brno, hrad Špilberk a
Katedrála sv. Petra a
Pavla
Moravský kras, jeskyně
Lednicko-valtický areál,
zámky a zámecký park
Znojmo, historické
centrum, vinařská oblast

http://www.sumavanet.cz/chodsko/
http://www.hracholusky.com/
http://www.ckrumlov.info/docs/cz/kaktualita.x
ml
http://www.cbudejovice.cz/CZ/02/Informations/Information
sCenter.htm
http://www.trebon.cz
http://www.mesto-trebon.cz/
http://www.trebonsko.cz
http://www.slavonice.cz/trojmezi.php
http://www.icpisek.cz/apps/cz/index.xsp
http://www.volny.cz/jeskynechynov/
http://www.zdarns.cz/historie/ZelHora.asp
http://www.telc-etc.cz/telc/
http://www.telc.cz
http://trate.nmnm.cz/
http://www.svetlans.cz/mesto-aokoli/historicke-pamatky/
http://www.trebic.cz/unesco/
http://www.spilberk.cz
http://www.brno.cz/index.php?nav01=2222&n
av02=6&nav03=1247&obrazek=51
http://www.brno.cz/index.php?nav01=2222&n
av02=6&nav03=1247&obrazek=52
http://www.blansko.cz/kras/moravskykras.php
http://www.cavemk.cz/
http://www.unescoczech.cz/mesta/lednice_valtice.htm
http://www.lednice.cz
http://www.radnice-valtice.cz
http://www.znojmocity.cz/tic.php

Slavkov u Brno (Austerlitz),
historické místo válečného http://www.zamek-slavkov.cz/cz/indexcz.htm
vítězství Napoleona
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Zlínský kraj

Olomoucký
kraj

Moravskoslezský kraj

Pardubický
kraj

Kroměříž, historické
centrum, památka
UNESCO
Zlín, krajské město a sídlo
dětského filmového
festivalu
Uherské Hradiště, střed
oblasti Slovácka, vinařská
oblast
CHKO Bílé Karpaty
Holešov, město na
rozhraní Hané a Valašska
Olomouc, historické
centrum – astrologický
orloj
Šternberk, hrad
Jeseníky, lyžařská a
přírodní oblast, Praděd
Šumperk, historické
centrum a technické
muzeum
Litovel, historické centrum,
hradby, pivovar
Štramberk, zámek
Beskydy, přírodní krajinná
oblast
Opava, historické centrum
– Slezské zemské
muzeum a divadlo
Ostrava, Hornické
muzeum
Lysá hora, přírodní oblast
v Beskydech
Pardubice, krajské město
Litomyšl, rodné město
skladatele Bedřicha
Smetany, bydliště Boženy
Němcové
Chrudim, historické
centrum

http://www.mestokromeriz.cz/uvod.asp?modul=navstevnik&ma
p=0
http://www.mestozlin.cz/
http://www.mesto-uh.cz/
http://www.mestouh.cz/cms/obecne/vseobecne/pamatky_mesta
http://www.bilekarpaty.cz/
http://www.holesov.cz
http://www.olomoucko.cz
http://www.sternberk.cz
http://www.ejeseniky.cz
http://www.sumperk.cz
http://www.mestolitovel.cz/
http://www.stramberk.cz
http://www.beskydy.cz/
http://www.opava-city.cz/
http://www.muzeumokd.cz/
http://www.lysahora.cz
http://www.mesto-pardubice.cz/
http://www.litomysl.cz

http://www.chrudim-city.cz

Svitavy, historické
centrum, rodné město
Oskara Schindlera

http://www.svitavy.cz/

Přelouč, zámek

http://www.mestoprelouc.cz
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Královehradecký kraj

Hradec Králové

http://www.hradeckralove.cz/
http://www.hka.cz/
http://www.hradeckralove.org/cz.html

Adršpašské skály, hrad a
skalní město
Jičín, město pohádky,
přírodní oblast – Český ráj
Dvůr Králové nad Labem,
zoo
Orlické hory, přírodní oblast
u Rychnova nad Kněžnou
Liberecký kraj Ještěd, lyžařský areál
Pramen Labe, Rokytnice
nad Jizerou, Krkonošský
národní park
Doksy a Máchovo jezero,
hrad Bezděz
Harrachov, lyžařský areál
Liberec, krajské město
Liberec, zoo
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http://www.skalyadrspach.cz/index.htm
http://www.mujicin.cz/
http://www.pohadka.cz/
http://www.cesky-raj.info/
http://www.ceskyraj.cz/
http://www.zoodk.cz
http://www.orlickehory.cz/
http://www.jested.liberec.cz/
http://www.rokytnice.com/turistika/turisticketrasy/pramen-labe
http://www.krnap.cz
http://www.doksy.com/
http://www.harrachov.cz/
http://www.liberec.cz/pages/turista/turista_.htm

http://www.infolbc.cz
http://www.zooliberec.cz/

- 86 -

- 87 -

